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Adinekoen plana martxan jarri da,
bizi kalitatea hobetzeko
sortutako programa
> 80 urtetik gorako herritar guztiek
bisitak jasoko dituzte, daukaten egoera
ezagutu eta zerbitzuak eskaintzeko

>> Familietako zaintzaileei premiez
galdetuko zaie, eta premia haiei
erantzuteko programak landuko dira

>>> Esklusioan geratzeko arriskuan
daudenak egoera horretatik atera nahi
dira, gizarte taldeak aktibatuta

ndarroako Udaleko
Gizar te - Ongizate
Batzordeak Adinekoen Plana jarri du
martxan: nagusien
bizi kalitatea hobetzeko sortutako programa. Era berean, zaintzaileei arreta berezia eskaini
nahi zaie, eta esklusioan geratzeko arriskuan daudenak egoera
horretatik atera.

O

Planaren ardatzak
• ADINEKOEN EGOErArEN
AztErKEtA:
Jende nagusiaren artean,
asko dira Gizarte zerbitzuetako
erabiltzaileak. Gaur egun, bataz
beste, 80 lagunek erabiltzen
dute etxez etxeko zerbitzua
Ondarroan. Dena dela, Gizarte
Ongizate Batzordeak badaki
asko direla premian egon eta
erabiltzen ez dutenak, adibidez,
gizarte zerbitzuak non dauden
ez dakitelako, ez dakitelako zerbitzua eskatu dezaketena, ez
direlako ausartzen edo etxetik
irten ezinda daudelako. Multzo
hori kontuan hartuta jarri du
martxan Ondarroako Udalak
Nagusien plana.
Lea-Artibai eskualdearen biztanleria, orokorrean, oso zaharkituta dago, eta, horren baitan,
beste herriekin alderatuta,
Ondarroako biztanleria zaharkituenetakoa da. 80 urtetik gorako
600 lagun inguru daude
Ondarroan. Bizilagun horietako
askok gutuna jaso dute udalaren
izenean. Eskutitz horretan,
Nagusien planaren berri ematen
zaie, gizarte langileek eurekin
batu nahi dutela esanez.
Hitzorduak ipintzean, sekula zer-

bitzurik jaso ez dutenekin hasiko
dira; gizarte zerbitzuetara behin
ere joan ez direnekin. Eta azkenerako denengana helduko dira:
zerbitzu bat bera ere jasotzen ez
dutenengana zein zerbitzu bat
edo zerbitzu bat baino gehiago
hartzen dutenengana. Aukera
guztiak azalduko zaizkie: etxez
etxeko laguntza, eguneko zentroa, telelaguntza, Artibai egoitza eta diru laguntzak…
• zAINtzAILEAK zAINDU:
Laguntza behar dutenek
senidea daukate alboan, zaintzen. “zaintzaileak ondo-ondo
zaindu beharra dago. Lehendik
ere zaintzaileei begira hainbat
gauza egiten dira, baina gehiago
egin behar da”, adierazi du rakel

«

Gizarte Ongizate
Batzordeak
nabarmendu duenez,
denon zeregina da
baztertuta daudenei
laguntzea

Elu Gizarte-Ongizate batzordeburuak. Nagusien planean zaintzaileei protagonismo handiagoa eman nahi zaie. zaintzaileei
zer behar duten galdetuko zaie,
eta eurekin dauden premiak
ondo aztertu ondoren, hobeto
planifikatuko dira ongizate arloko zerbitzuak.
Jakina, Nagusien plana martxan jarrita administrariaren lana

gehitu egiten denez, 2015eko
aurrekontuetan diru gehiago
gorde da gizarte zerbitzuetako
administrazio lanetarako eta hau
guztia hobeto planifikatu ahal
izateko.
• GIzArtE-BAztErKEtAN
EGON DAItEzKEENEI ADI:
Herrian, gazteagoak izan
arren gizarte zerbitzuen premian
daudenak
egon
daitezke.
Ondarroan badaude gizartetik
baztertuta daudenei laguntzeko
prestatutako taldeak, gizarte langileak, hezitzaileak, psikologoak
eta
bolondresak.
GizarteOngizate Batzordeak nabarmendu duenez, denon zeregina da
baztertuta dauden haiei laguntzea.

Gizarte zerbitzuak balio eta
diziplina anitzekoak izan behar
dira, egoera berezietan dauden
herritarrei lagundu ahal izateko.
“Eskualde mailan badaude hainbat zerbitzu arazo batzuei aurre
egiteko, baina Lea-Artibain juxtu
gabiltza bazterkerian dauden
guztiei akonpainamendua behar
den moduan egiteko”. Oinarrizko
Gizarte zerbitzuak amankomunatuta egonik, legealdi honetan
ere horretan lan egitea izango da
Ondarroako udalaren helburua,
herrian bertan zein eskualde
mailan. Horrenbestez, beharrezkoak diren zerbitzuak lortzeko
eta gauzatzeko urratsak emango
dira dagokion erakundean, udal
mailan, amankomunazgo mailan
zein Bizkai mailan.
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> HONDAKINAK

Martxan dago hondakin
organikoak ate aurrean eta
lokaletan batzeko zerbitzua

Arrain hondakinak batzeko
edukiontziak jarri dira portuan

> 115 familia eta bost komertzio daude dagoeneko parte hartzen
>> Borondatezko sistema da, herri guztirako eredua aukeratu bitartean
Udalak aurreratu duenez, auzo
bakoitzean hondakin organikoak
uzteko lokal bat ipini nahi du.
Batutako hondakinak, nora?
Atari aurrean eta lokaletan
batzen diren hondakin organikoak herritar batek eskuzabal utzitako lur eremu batera eramaten
dira, eta, han, udaleko langileek
konpostatu egiten dute.

ndarroako 100 familiatik gora hondakin
organikoak berziklatzen ari dira. Familia
horiek etxe aurrean
edo propio prestatutako lokalean uzten dituzte organikoarentzako potoak, baita konposta
egiteko lekuetan be Artibai eta
Ibaiondo kaleetan. Udaleko langileak arduratzen dira organikoa
jaso eta konposta egitera eramateaz. 08:00etan hasten da organikoa batzen langilea, Artatik, aste-

O

lehen, eguazten eta barikuetan.
Udalaren helburua urtea amaitu
orduko 200 familiak edo komertziok izena ematea da.
Hondakinak, lokaletan
Egun guztia kanpoan eman
behar dutela-eta potoa egun
guztian atari aurrean uztea deseroso egiten zaienentzat ere alternatiba badago. Nahiago duenak
Arenosaneko lehenako lokalean
utzi ahal du, Antiguako Aman,
eta etxera bueltatzean jaso.

Behin-behineko sistema
Sistema hau urte eta erdian
egongo da martxan. Epe hori
pasatzen denerako, berziklatzeko behin-betiko sistema diseinatuta eduki nahi du udalak,
Europaren aginduz 2020an herri
bakoitzak sortzen dituen hondakinen %50 berziklatu beharko
duelako. Erabaki hori herritar
guztiekin hartu nahi du udalak.
zerbitzu hau erabili nahiez
gero, deitu 94 683 36 74ra edo
idatzi ingurumena@ondarroakoudala.net -era.

tingloian
ndarroako
arrain hondakinak batzeko edukiontzi frigorifikoak jarri dira, zortzi tona inguru
jasotzeko beste, eskualdeko
arrandegietako arrain hondakinekin eta arrantza ontziek behar
ez dituzten arrain hondakinekin
animalientzako pentsua egiteko.
Portuko tingloietan jasotzen
dira hondakinok. zortzi bat tona
arrain jasotzeko prestatuta dago,
eta eskualdeko arrandegiek
ezeze, alturako zein baxurako
itsasontziek ere merkatuan irteerarik ez daukan arraina bota
dezakete. Arrain hondakinarekin
arrain irina eta olioa egiten dute

O

Barna SAren Mundakako lantegian. Irin eta olio hori animalien
elikadurarako pentsu konposatuen lehengaia da.
Egitasmoa honako erakundeen elkarlanaren bidez sortu da:
Lea-Artibaiko Amankomunazgoa, OPPAO (alturako itsasontzien elkartea), Ondarroako
Portua eta Barna SA. Arrandegiek Amankomunazgoan eman
behar dute izena, eta edukiontzirako giltza jasotzen dute.
Itsasontziei dagokienez, oraingoz, alturako itsasontziak dira
arrain hondakinak botatzen ari
direnak, OPPAOren bitartez atxikitu dira-eta proiektura.

Hondakinak sailkatzeko GIDA banatu da
ea-Artibaiko Amankomunazgoko Ingurumen Sailak
hondakinak sailkatzeko
gida kaleratu du, eta etxez etxe
banatu. Gogoratu duenez, gaur
egun, Lea-Artibaiko gaikako bilketa ez da %30etik pasatzen.
“Sortzen ditugun hondakin
gehienak ez dira zaborrak.
Lehengaiak dira, energia. Eta
berrerabili, birziklatu eta kon-

postatu egin daitezke. Baina,
horretarako,
behar
den
moduan kudeatu behar ditugu”,
adierazi dute. Gidan, gauza
bakoitza nora bota behar den
esaten da, eta eskualde mailan
ze zerbitzu dagoen. Hondakinen hiztegia Internet-en ere
ikusi ahal da: lea-artibai.org/
es-ES/Noticias/Documents
/euskeraz.pdf

L

^ Birziklatzeko edukiontzi gehiago ipini dira
Allerin eta Errenterian
Udalak berziklatzeko edukiontziak jarri ditu zaborren edukiontziak
baino ez zeuden auzo batzutan, auzokoek eurek eskatuta. Allerin, adibidez. zaborrak batzeko edukiontzia bazegoen, baina ez beira, plastikoa eta kartoia eta papera batzekorik, eta ipini egin dira. Udalaren
asmoa birziklatzeko aukerarik ez dagoen auzo eta kaleetan horretarako edukiontziak ipintzen jarraitzea da.

Ikastetxeek
hondakinen
kudeaketan
konpromisoak
gehitzea eskatu diote
udalari
oan den maiatzaren 29an,
Ondarroako ikastetxeek hondakinen kudeaketan hainbat
konpromiso hartzea eskatu zioten udalari, Agenda 21 programaren inguruan udaletxeko
batzar aretoan egindako aurkezpenean. Era berean, ikasleek aurtengo ikasturtean egin diren
lanak eta aurrera begirako konpromisoak azaldu zizkieten udal
ordezkariei, luze eta zabal.

J

Udalari egindako eskaerak
• Kaleko zamarpotoak dauden lekuetan, birziklatzeko
ontzi desberdinak identifikatuta ipini.

• zamar biltzaileei ere zamarrak bereiztuta jasotzeko
beharrezko
baliabideak
eskaini.
• Jaien inguruan hondakinen
trataera jasangarria bideratu
(birziklapenerako zakarrontzi
gehiago jarri eta bete ahala
hustu, edalontzi berrerabilgarriak,…)
• Portuko garbitasun arduradunei eskaera egin: gasolioa
eta plastikoak lurrera edo
uretara ez botatzeko, besteak
beste.
• Udalak hondakinen inguruko araudia betearaztea.

Aurtengo ikasturtean hondakinak hartu dituzte gaitzat, eta
ikasleek esan dutenez, aurrerapausoak eman izan badira ere,
oraindik asko dago egiteko, udalarekin lankidetzan.
“Gizartean eta planetan hondakinen kudeaketak duen eragina ikusirik, norbere bizitzan zein
ikastetxean hondakinak berrerabili eta gutxitzeko jokabideak
praktikan jarri behar ditugula
ikusi dugu”, azaldu zuten. Beste
alde batetik, gaiaren inguruan

gehiago jakin nahian, aurtengo
ikasturtean, besteak beste,
padura ezagutzeko irteerak egin
dituzte, zuhaitzak landatu eta
Ondarroako hondakinen trataera aztertu.
Ikasleek hainbat konpromiso
hartu zituzten udaleko ordezkarien aurrean egindako ekitaldian:
“Konposta egiten jarraituko
dugu, herriko zakarrontziak
errespetatuko ditugu, sortzen
ditugun hondakinak ahal den
neurrian berrerabiliko ditugu eta

hondartza, Itsasaurre eta gazteleku inguruko zakar ontziak erabiltzen jarraituko dugu”, adierazi
zuten. Ikasleen arabera, hondakinak ondo kudeatzeko konpromisoa luzerako izan behar da.
“Aurreko ikasturteetan landutako gaiek eta bereziki aurtengo
honek ez du izan behar amaierarik. Eta politikak aldatzea gobernuei badagokie ere, denon artean eraiki behar dugu gizarte
berria eredu berri batekin”, esan
zuten.
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> INGURUMENA

Alleriko padura
berreskuratuko
du udalak udan
> Padurako biodibertsitatea handitu nahi da
>> Lurra ateratzea, uholdeei aurre egiteko pausoa
aimen guztiak lortu ostean,
Ondarroako Udala Alleriko
padura
berreskuratzen
hasiko da. Horrenbestez, udalak
Alleriko padura eta Artibai erreka
ondoko ibai-basoa berreskuratuko ditu, inguru hartako biodibertsitatea handitzea helburu hartuta. Lanak bisoi europarraren
ugalketa garaitik kanpo egingo
dira, hau da, uztailaren erdialdetik aurrera.

B

Zer egingo da?
Urteak joan urteak etorri, Allerin
lurrezko eta harrizko hormak
egin ditu jendeak, marea ez sartzeko; eta erdian, lurra botata
dago ganaduarentzat bedarra
lortzeko. Ondorioz, padurako
espezie asko desagertu egin dira.
Orain, horma batzuk kendu
egingo dira eta kanalak zabaldu,
berriro ura sar dadin. Horri esker,
espezieak ugaritzea espero da.
Horrez gain, lurrak mugitu eta
mailakatu egingo dira, flora desberdina lortzeko. Bestalde, ihidia
babesteko, ubide batzuk zabalduko dira, ihidiari indarra eman

eta ur gazia hel dadin.
Aktuazioa beste ekimen
batzuekin osatuko da: Martin
arrantzalearentzako habiak ipiniko dira, eta txorientzako, egurrezko atsedenlekuak. Ur ertzean, tamarix-gallica zuhaitzak sartuko dira, 1.000 zuhaixka, erreka
ondoko basoa berreskuratzen
joateko eta bisoi europarrarentzat habitat egokia sortzeko.
Horrez gain, informazio panelen
bidez, padurari buruzko informazio zehatza emango da. Eta han
dauden bi landare inbasora ere
kenduko dira.

men enpresa aholkulari batek
obra gainbegiratuko dute.
Astero txostenak idatziko dituzte, lanak ondo doazela eta inguruan kalterik ez dela egin baieztatzeko. Hona lan egiteko hartuko diren hainbat neurri, ingurumena zaintzeko egin den esfortzuaren adierazgarri: sartzen
diren makinak txikiak izango
dira, lurra ez trinkotzeko, eta

marea behean dagoela egingo
dira obrak, ahalik eta gutxien
eragiteko.
Hurrengo bederatzi urteetan,
ikerketa eta jarraipena egingo
da, helburuak betetzen ari diren
ikusteko. Espezie inbasorerik
egon den ikusiko da, animalia
berririk agertu den, kanalek
ondo funtzionatzen duten, ura
sartzen den,….

Uholdeei aurre eginez
Ondarroako Udalak Alleri berreskuratzeko bidea zabaldu du,
uholdeei aurre egiteko bidea,
baina jarraipena eskatzen du,
neurriak epe luzera eraginkorrak
izan daitezen. Azken batean, hau
lehenengo pausoa baino ez da.
Ezin da ahaztu Alleri eta
Artibai ibaia red Natura 2000n
sartu zutela, Europako babes
sare batean, eta 2012an Bereziki
zaindu Beharreko Eremu izendatu zutela, dekretu bidez.

Hilabeteko lana
Egingo dena:

Lanak egiteko, hilabeteko epea
aurreikusten da. Edozelan ere,
bisoi europarraren ugalketa
garaitik kanpo egingo dira, hau
da, martxoa heldu orduko.
Padura balio handiko ekosistema
denez, bertan egingo diren
obrek neurri zorrotzak beteko
dituzte. Langile guztiek praktika
onen ikastaroa jasoko dute, eta
bai enpresa eraikitzaileko ingurumen teknikariak, bai inguru-

- Lurra atera, urari leku gehiago
lagatzeko.
- Ubideak zabaldu, ura sartzeko.
- Lurra altuera desberdinetan
ipini, landare mota gehiago hazteko.
- txorientzako pausaleku eta
habiak ipini.
- 1.000 zuhaitz landatu ibai alboan, tamarixak.

Alleriko paduretako hegaztien
behaketak antolatu dira

Udalak onartutako MOZIOAK
> Madrilek euskara sustatzeko neurrien aurka
izandako esku hartzea salatu du udalak
Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak udalen jardunean eta
bereziki euskara sustatzeko neurrien aurka izandako esku hartzea
salatu zuen udalak, mozio bidez, eta, bide batez, ordezkari haren figura eta lana bertan behera uzteko eskatu. Horrez gain, Eusko
Jaurlaritzari eskatu zion euskara sustatzeko ahaleginean ari diren udalerri euskaldunetako udalak babes zitzala. Mozioa euskararen gizarte
erakundeen kontseiluak deituta euskaraz bizitzeko nahia aldarrikatuz
otsailaren 28an Donostian egitekoa zen manifestazio deialdiaren testuinguruan onartu zen, eta haraxe joateko deia egin zuen udalak.

> “Euskal Herria feminista eraikitzeko”
adierazpen instituzionala onartu da

ndarroako turismo bulegoak antolatuta, apirilean
eta maiatzean bisita gidatuak antolatu dira Alleriko paduretara. Denetarik ikusi ahal izan
dute parte hartu dutenek: zapelatza, lertxun hauskara, ubarroiak,
kulixka txikiak, txinbo kaskabeltzak, parandak, lezkari arruntak,
zingira berdantzak, urretxindorrak... Eta hegazti berezi-bereziak
ere bai, tartean. Izan ere, hiru
kontinentetako hiru kaio espezie
Ondarroan ibiltzen dira. Kaio
dominikarrak, adibidez, jatorritzat hartuta dauka Ondarroa. Era
honetara, bisita hauen bidez eta
adituen laguntzarekin, Allerik
hegazti migratzaileentzat daukan
garrantzia ezagutu dute.

O

Lezkadi arrunta.
Zarapitoreala, kurlinta handia.
Numenius arquata

Arrano
arrantzalea.

Emakumeen Kontseiluak adostu zuen adierazpen instituzionalarekin
bat egin eta mozioa onartu zuen Ondarruko udal-taldeak, 2015ko
martxoaren 8ko Emakumeen Nazioarteko eguna zela eta. Mozioari
jarraiki, Ondarroako Udaleko hautetsiek emakume eta gizon askeen
Euskal Herria helburu lan egiten jarraitzeko konpromisoa hartu zuten,
biolentziarik gabeko bizimodua bizitzeko eremua izateko bitartekoak
jarriz, emakume elkarte eta mugimendu feministarekin elkarlana bultzatuz eta herriko emakumeak bizitzea merezi duten bizitza duinak
izateko politikak garatuz. Era berean, martxoaren 8an Ondarroan
mugimendu feministak deitutako agerraldiekin bat egin zuten.

> Ondarroak dio Jaurlaritzak bultzatutako
udal lege egitasmoa berandu datorrela
Urretxindorra.

Eusko Jaurlaritza bultzatzen dabilen udal lege egitasmoa berandu
datorrela uste du Ondarroako Udalak. Bildu Udal taldeak aurkeztutako
mozio bat eztabaidatu eta onartu zen maiatzeko udal osoko bilkuran.
Udal Lege egitasmo hau egitea 35 urte kosta zaiola nabarmendu zuen
udalak. “Hainbeste denbora pasa ondoren, merezi zuen lasaitasunez,
modu zabalean eta sakonki zein udal eredu nahi dugun eztabaidatzea.
Horren ordez, uneko interes politikoek eta “presak” agindu dute. Eta,
ostera, udalen ordezkarien ahotsa entzuteko eta udal ordezkarien
ekarpenak bultzatzeko ez da mekanismorik jarri”. Udalak Jaurlaritzari
lege egitasmoaren prozeduran epea luzatzeko eskatu zion, Bizkai,
Gipuzkoako eta Arabako udalek ekarpenak egin ahal zitzaten.
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> AZPIEGITURAK
Pasabide goratuak ipini dira

> Udalak etxebizitza
tasatu bat eta hiru
merkataritza lokal
salgai jarri ditu
zortzi eskaera egin ziren etxea
lortzeko; eta hamar, lokaletarako. Eskaerak martxoaren 31rako
aurkeztu behar ziren, eta maiatzean zozketa egin zen.

> Kartelak ipintzeko
panel gehiago
jarri dira

ndarroako Udalak pasabide goratuak ipini ditu
aste gutxiren barruan.
Batetik, Itsasaurreko zubian, bi
ipini ditu, jendeari zubia guruzatzatzeko erraztasunak eman eta
puntu horretan autoak mantsoago joatera behartzeko. Lanak
Portu zuzendaritza-rekin adostu
ditu udalak, harena delako ardura. Laster, argi berriak ipiniko
dituzte, Arrigorri partetik, premia dagoela eta.

O

Bestetik, istripu kopurua kontuan hartuta, Astillerun ere pasabide goratua ipini da; bakarra:
zaldunbideko biribilgunetik ia
autobus geltokiaren pareraino.
Behegainea, gainera, zimurtsua
da, ibilgailuak motelago joan
daitezen. Bide batez, autobus
geltokiaren aurreko espaloia
zabaldu da, argi berriak ipini eta
arraun egoitzarantz eramaten
duen aldatsaren malda egokitu,
besteak beste.

Ondarroako Udalak kartelentzako beste hiru panel jarri ditu,
burdinazkoak: zaldupeko futbol
zelaiaren aurrean, zeledonio
eskolaren parean eta Astillerun.
Egitura
hauek
aurretik
Artabiden,
Alamedan
eta
Ibaiondon ipinitakoei gehitu
behar zaizkie. Udalaren asmoa
da herriko auzo guztietan kartelak ipintzeko leku duin eta egokiak egotea, herritarren esku.
Udala arduratzen da tartean-tartean panelok garbitzeaz.

Iperkale
konpondu
eta gasa
sartu da
maitu dira Iperkaleko
lanak, Ondarroako Udalak
azken urteetan esku artean eduki duen lanik garrantzitsuenetakoa. Auzokoek urteak
zeramatzaten behegainea konpontzeko eskatzen, eta behegainea konpontzeaz batera, gasa
eta telekomunikazio instalazioak
ere sartu dira, ez bakarrik
Iperkalekoentzat, baita Iparragirre, Pixape eta txomin Agirre
kaleko bikoitientzat ere.
Hasiera-hasierako proiektuan
erakusitako proposamena jendeari gustatu ez, eta alternatibak
aztertu zituen udalak. Horretarako, Elorrioko kaleak bisitatu
zituzten, hango alde zaharra
bereziki zainduta dagoela eta.
Han jasotako ideiekin landu
zuten bigarren proiektua, eta
huraxe da jendeari aurkeztu
zitzaiona. Galtzada-harria berezia izanik, nahi baino denbora
gehiago eraman dute lanek,
baina jendea oso gustura geratu
da Iperkalek hartu duen itxura
berriarekin.
Behegainea konpondu beharra zegoenez, bide batez, gasa
eta telekomunikazio instalazioak
sartu dira, Iperkalen ezeze, baita
Pixapen eta txomin Agirre kaleko bikoitietan ere. Horretarako,
Pixape 7ra ematen duten eskai-
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< Radixu Irratia
berriro ere bere
tokian, Udaletxe
Zaharreko teilatua
konponduta

KULTURA

Portu Zuzendaritzak
aparkalekuaren zati bat
libre laga du herritarrentzat
tsailaz geroztik, Portu
zuzendaritzak portuko
aparkalekuaren zati bat
libre utzi du. Aparkalekuaren arazoaren jakitun, Ondarroako
Udalak ahalegin bat baino gehiago egin du portuko eremuan
ondarrutarrek aparkatzeko aukera eduki dezaten.
Hona azken bost urteetako
kronologia, labur-labur.
• 2011n urte amaieran, udalak aparkalekuaren erabilera partekatua eskatu zion portuko
zuzendaritzari. Proiektua aurkeztu zuen, eta ez zuen erantzunik
jaso.
• 2012an, portu zuzendaritzak ordaindutako aparkalekua
martxan ipini zuen.
• 2013an eta 2014an, udala
portu zuzendaritzarekin negoziatzen aritu zen arrain lonja
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berriaren azpian aparkalekua
egiteko. Proiektuaren arabera,
150 leku inguru herritarrentzat
izango ziren. Udal gobernuak
uste du portua izan daitekeela
herriak behar dituen azpiegiturak lortzeko aukera. Beraz, portuko zuzendaritzarekin elkarlanean, aukera hori lortzeko ahaleginean aritu da azken urteetan.
Arrain lonja berriaren proiektuan printzipioz ez da aparkalekurik egingo obrak duen zailtasunagatik
• 2015eko otsailean, Portuko
zuzendaritzak portuan dagoen
aparkalekuaren zati bat libre
laga du, 110 autorentzako lekua.
Portuko aparkalekuarekin, aparkaleku faltaren arazoa neurri
baten bideratu egingo da Artabide eta Itsasaurre inguruetan.

lerak altzatu dira (Politena parekoak), hodiak sartu eta eskailera
berriak ipini. Gainera, Ondarroaren eta emakumearen izaera irudikatzen duten lau grafiti margotu dira, eta argi sistema berritu.
Horrelako lan bat egiteak
dakarren zailtasuna kontuan hartuta, udala eguneroko bizitza
ahalik eta gutxien oztopatzen
ahalegindu da. Bestalde, kontuan hartuta arau subsidiarioek
alde zaharreko etxeen kasuan
jarritako baldintzak –fatxada
nagusian ezin da hodirik ipini-,
Iperkaleko karkaba egokitu du
udalak, eta handik botako du
gasa. Bigarren arazo bat ere
bazegoen: Iparragirrera zelan
heldu, baina bilatu da bidea, eta
Iparragirrekoek ere edukiko dute
gasa. Lanak amaitzear zeudela,
batzar bat deitu zen, gasa eramateko aukerak azaltzeko. Etxe
bakoitzak erregulatzaile bat
eduki beharko balu ere, Iperkalen hiru erregulatzaile ipiniko
ditu udalak berak, karkabari gasa
emateko.

teilatua konpondu ostean eta,
beraz, itoginen arazoa konponduta, Ondarroako radixu irratia
(105.5FM) martxan dago berriro.
Irratsaioen ordutegia eta informazio gehiago, radixu.info-n.
Bide batez, jakinarazi dute aurtengo zapato Azule (18.a) ekainaren 27an izango dela.

TURISMOA

POLITIKA

> Inoizko bisitari
gehien joan dira
turismo bulegora
Aste Santuetan

> Estatuko kontuauzitegiak Udalari
zabaldutako
espedientea
zarratu du

Apirilaren 30era arteko datuak
esku artean edukita, orain arteko
urterik
onena
izan
du
Ondarroako turismo Bulegoak,
Aste Santuko bisitariei dagokienez: 234 bisitarirekin, 2014ko
datuak %61´38 hobetu ditu, eta
orain arteko urterik onena (2011)
%20 gainditu du. Jatorriari dagokionez, bulegora joan diren bisitarien %41´03 Euskal Herritik
etorri dira (gehienak Bizkaitik);
estatutik % 51´28 (gehienak
Kantabriatik); eta %7´69, atzerritik etorri dira (gehienak
Frantziatik). Aste Santuaz gain,
urteko lehenengo lauhilabetekoak oso onak izan dira. 2014ko
datuak %46 hobetu dira; apirilerako, orain arteko urterik onena
(2.013), %25´46 gainditu zen.

Estatuko
kontu-auzitegiak
ontzat eman ditu udalak hainbat
kontratazioren gainean emandako azalpenak, eta, horrenbestez,
zarratu egin du argibideak eman
bitartean zabaldu zuen espedientea. 2012an lau kontratazio
espediente bideratzean egindako akatsak zuzentzea eskatu zion
Ondarroako Udalari, kontabilitatearekin lotutako erantzukizunik
egon zitekeen ala ez argitzearren, eta espedientea zabaldu
zuen akatsok zuzendu zitzan.
Eskatutakoa
bete
ostean,
Ondarroako Udalak espedientea
zarratzeko eskatu zion estatuko
kontu-auzitegiari, eta hala egin
du.

Udalak kontuz
ibiltzeko eskatu du,
txakur bat pozoituta
hil dela eta
txakurrak dituztenei kontuz
ibiltzeko esan die udalak, txakur bat kalean jandako pozoiagaz hil delako. Gaia «kezkagarria» bihurtzen ari dela dinoe.
«Animalientzat ez eze, herritarrentzat ere arriskutsua izan
daiteke pozoia». Herritarren
laguntza eskatu dute. «Norbaitek kalean zer edo zer arraroa ikusi edo sumatzen badu,
udaltzainei jakinarazi». Bien
bitartean, txakurren jabeei animaliak lotuta eroateko eskatu
die udalak. «txakurrak non
dabiltzan eta kalean zer jaten
duten kontrolatzea gomendatzen dugu, badaezpada. txakurrari zer edo zer arraroa
sumatuz gero, mesedez joan
albaitariarengana».
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BATZORDEAK
BERDINTASUNA
> Emakumeek
kamera atzean
egindako azken lana
ikusgai dago
Bigarren
urtez
jarraian,
Emakumeak kamera atzean
proiektuak emaitza dauka: Odol
Cola bat mesedez, ondarrutarrek
egindako film laburra. Film laburra honako helbidean ikus daiteke: https://vimeo.com/12505158
3 Eta making offa, beste honetan: https://vimeo.com/1251414
13

KIROLA
> Ondarroako
puntistei buruzko
ikerketa egiten ari
dira
Puntista bati eman dio udalak
Ondarroako zesta-puntako joka-

lariak ikertzeko eginkizuna, Iker
Foronda rojo gasteiztarrari.
Eskaera maiatzean jaso zuen
rojok, eta sei hilabeteko epea
eman zioten lana aurkezteko.
Hortaz, ikerketa azarorako amaituko du, eta 3.000 euro jasoko
ditu ordainean. Honako hau
Ondarroako Udalak “Ondarroako
kirolariak historian zehar” egitasmoaren barruan egiten duen
hirugarren ikerketa-beka deialdia
da.

KULTURA
> Kontzertua eta
ikastaroa antolatu
dituzte ekainerako
Unanue Musika eskolak ikasturte
bukaerako kontzertua eskainiko
du ekainaren 19an, 19:00etan,
Kamiñazpiko elizan. Aurretik,
ikasleak kalejiran joango dira
Kamiñazpirantz. Bestalde, inprobisazioko masterclass-a izenarekin aurkeztu duten ikastaroa

antolatu dute ekainaren 22rako,
18:00etatik 21:00etara, Kofradia
zaharrean. Javier Sanchez estatu
mailako gitarristarik onenetakoa
izango da maisua. Matrikula:
15,12€.
Matrikula
hasiera:
Ekainaren 1etik aurrera Unanue
Udal Musika Eskolan. Informazio
gehiago: 946134063unanuemusikaeskola@gmail.com

INGURUMENA
> Larruskainen
zuhaitzak landatu
dira
Otsailean, udalak Larruskainen
dauzkan lurretan zuhaitzak landatu zituzten ondarrutarrek eta
Bizkaiko beste herri batzuetatik
etorritakoek, 50 lagun inguruk.
175 zuhaitz landatu zituzten,
batez ere, haritzak eta urkiak.
Orain dela urte bi Lurgaia fundazioaren eta udalaren artean martxan ipinitako proiektua da, eta
15 hektareako baso bat sortzea
da helburua.

^ BERDINTASUNA Emakume baten hilketa sala-

tu dute. Apirilaren 3an, udalak deituta, elkarretaratzea egin zen alamedan, Gasteizen gizon batek emakume bat hil zuela
salatzeko.Udaleko ordezkariek komunikatua irakurri zuten, indarkeria
matxista salatzen eta berdintasuna aldarrikatzen. Udalak ikurriña
masta erdian ipini zuen, bandera lilarekin batera.

EUSKARA

Teknologia berrien
bidez Ondarroako berbeta
indartzeko proposamena
egin da: Ahuakemonala

KIROLA

Fede Badiola eta Ana Elordi aktoreak, egitasmoaren aurkezpenean.

ehen beste erabiltzen ez
diren Ondarroako esakera
eta berba jatorrak gazteen
ahominean jarri nahi ditu
Ondarroako Udaleko Euskara
Batzordeak #Ahuakemonala
ekimenaren bidez.
Ekimen horren baitan, esketx
lehiaketa, mugikorretarako appa eta herri hizkeraren inguruko
lehiaketak antolatu dira, urte
amaiera bitartean.
Betidanik gure herrian ezagunak izan diren berbak berriro
ere plazara ekarri nahi dira, eta,
batez ere, gazteengana ailegatu.
Horretarako, teknologia berriak
erabiliko dira, gazteak ohituraz
erabiltzen dituzten tresnak.
Lehenengo ekimena martxan
da: esketx lehiaketa. Ondarrutarrek bertoko berbak batu eta

L
^ Juanito Urkizuri buruzko ikerketa-beka aurkeztu dute
Juanito Urkizu Ondarroako futbol jokalari eta entrenatzaileari buruzko ikerketaren emaitza aurkeztu zuen
Irene Urruzolak, apirilean, Kofradia zaharrean. Ondarroako Udalak hiru urtean jarraian antolatu du
Ondarroako kirolariak historian zehar ikerketa-beka deialdia; azkena, Juanito Urkizuri buruzkoa. Urkizuren
bizitza idatzirik jaso du Urrozolak. Argazkian, Juanito Urkizuren senideak.

Kirol udalekuak antolatu dira, laugarrenez
ndarroako hainbat kirolariren ezinbesteko laguntzarekin, laugarren udan
jarraian, kirol udalekuak antolatu
dira zaldupe kiroldegian LH1etik
LH6 bitarteko umeentzat. Kirol
ugaritan aritzeko aukera ematen
du kiroldegiak, kiroldegian bertan zein herriko hainbat kirol
gunetan.
Kirol udalekuak uztailean
izango dira, astelehenetik ostiralera izango dira, goizez, bi txandatan. Umeak lau taldetan banatuko dira, adinaren arabera, eta
talde bakoitza monitore batekin
arituko da. Egunero hiru kirol
mota praktikatzeko aukera ematen da.
Aurtengo kirol udalekuetan
umeek praktikatuko dituzten
kirol motak honakoak dira, aldaketarik ezean:
Herri kirolak, eskupilota,
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batutakoarekin umorezko esketxak egitea da helburua.
Mugikorrarekin
grabatutako
esketxak izan daitezke, lagun
artean, etxean edo ikasgelan,
baina umorea eta ondarrutarren
hizkera ardatz dutenak. Beharrak
ekainaren 25erako bidali behar
dira ahuakemonala@gmail.com
helbidera. Atzetik etorriko dira
app aplikazioa eta lehiaketa.
Informazio gehiago, www.ahuakemonala.com helbidean.

ANDRAMAIXAK

Kartel lehiaketako lanak
aurkezteko epea zabaldu da
eskalada (boulderrean eta
Saturraraneko harrietan), igeriketa,patinajea, saskibaloia, arrauna,
futbola, hockey-patinak, buzeoa,
fit-combat, zumba, kunfu-txiki,
errugbia, joku kooperatiboak,
padel-surf eta piragua.
Kirol udalekuen helburuak
• Umeek udako oporraldia era
aktibo eta dibertigarrian pasatzea.

• Jarduera fisiko eta ohitura osasungarriak bultzatzea.
• Neska –mutileei aukera ematea
era askotako kirol modalitateak
praktikatzeko.
• Kirol modalitate bakoitzeko goi
mailan aritzen diren kirolari
ondarrutarrak bertatik bertara
ezagutzeko aukera ematea
umeei.
• Gurasoei lana eta familia uztartzen laguntzea.

ndarroako Udalak, aurten ere, lehiaketa bidez
aukeratuko du andramariak iragarriko dituen kartela.
Lanak uztailaren 10erako aurkeztu behar dira, udal erregistro
orokorrean. Kartela A3 neurrikoa
izan behar da, eta euskarri gogorrean edo paperean aurkeztu
beharko da. Irabazleak 500 euro
eskuratuko ditu. Baldintza guztiak www.ondarroa.eu webgunean kontsulta daitezke.

O

Iazko kartel irabazlea
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TALDEAK BERBETAN
UDALBArrIAK zABALIK DAGO tALDEEN IrItzIAK JASOtzEKO.
Bidali idatzia helbide honetara: komunikazioa@ondarroakoudala.net

EH BILDU

ARRANONDO ALKARTEA
1990-2015: 25 urte bete ditugu!
990. urteko apirilean
eratu zan Arranondo
Alkartea; hurrengo
hilean maiatzean izen
bereko aldizkaria kaleratu
eban eta ordutik aurrera
hor dabil eten barik lanean, hasieran jarritako
bidetik eta ezarritako helburuak gogoan izanda.
zein da bere nahia, helburua edo guraria? “Herria euskera irakurri eta erabiltzera
zaletzea, euskera errez, herrikoi
eta jatorrez. Euskerari eusten
ahalegintzea”.
Eta horretarako hilero kaleratzen dogun eta etxez-etxe
banatzen dogun aldizkaria hor
dago, 25 urtetan eten barik
guztion eskuetan jarri doguna.
Itxura aldaketak egin dautsaguz, kolore gehiago sartu, era
atseginagoan argitaratu…
Kontu eta kantu, bertso
zahar eta barri, ipuin, kontakizun, sukaldaritza, ohitura, atsotitz eta abarrak erabiltzeko
asmoa agertzen zan lehenengo
zenbakian, gure txoko honetako gertaera, egitura, asmo,
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eginbehar, premina, ikusbide,
plangintza eta zereginak agertu eta aztertuaz batera. Eta hor
dihardugu, batzuetan beteago,
esanguratsuago, dotoreago,
eta beste batzuetan apalago
agertuz.
Baina aldizkariagaz hasieratik hainbat ekintza ezbardin
antolatu eta aurrera eroan
doguz; Futbito eta Pelota txapelketak, Ginkama, pila bat
hitzaldi eta mahai-borobil gai
ezbardinak jorratuz; liburuen

argitaratzea, itsas girokoak,
herriko landara eta zuhaitzei buruzkoak, gabonkantak, argazkienak…
Gure abestaldeak ere
alaitu ditu gure kaleak Gabonetan, Santa
Agedan, Inauterietan;
mendi
ibilbideak
(ermitaz ermita), eta
beste ekintza eta jardueren bultzatzaile izan
gara.
Herriko jaien
barruan Marmitako Lehiaketa antolatzen dogu, udalaren
laguntzagaz;
aurten
Arranondok antolatzen dabenetik 25.a izango da.
Urteak betetzen doguzan
honetan eskerrak emon nahi
dautsaguz orain 25 urte alkarteari hasiera emon eutsenei,
idazle, laguntzaile izan diranei
eta gure eskuetan erronka hau
laga euskuenei. Gero zelan ez,
irakurleei, batez ere hilero zain
zagozanei, atzeratzen garenean edo buzoira botatzen ez
dautsuenean hutsunea somatu
eta jakinarazten dauskuzuenean.

ONDARROA 2020
Erronkekin aurrera, pausoz pauso!
ndarroa 2020 lan dinamikak aurrera darrai.
Herritarrek,
hainbat
mahaitan bilduta, herriko
enpresen lehiakortasunean eta
enplegu sorreran eragiteko
proiektuen inguruan lanean
dihardute. Hurrengo lerroetan,
lan mahaietan azken hilabeteetan egindako lanaren berri
ematen da:
Arrantza Lan Mahaiari
dagokionez, Garraio eta
Azpiegituren Zuzendaritzatik adierazi duten bezala,
Lonjaren proiektua ekainaren bukaerarako definituko
da. Datorren urtean obrak hastea espero da, baina horretarako, aurretik, hainbat pauso
eman behar dira, epe motzean.
Horretaz gain, AztIren eskutik
akuikulturako
muskuiluen
proiektua aztertu da lan
mahaian, eta sektoreko eragileen arteko elkarlana bultzatu da.
Aipatzekoa
da
mahaikideek formazio ikastaroa
batean parte
hartu dutela,
non sektoreko
enpresen
lehiakortasunean eragi-
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teko, besteak beste, lan taldeen
lidergotza eta motibazioa
landu dituzten.
Merkataritza Turismo Lan
Mahaiari dagokionez, Ondarroako Turismo Plana definitzeko lehen pausoak eman dira.
Abiapuntuko analisia egin
ostean, sormen tailer baten
bidez, turismo mailan, Ondarroaren posizionamendua zein
izan behar den hausnartu da.
zein den herriak islatu behar
duen mezua, zeintzuk diren
horretarako landu behar diren
produktu turistikoak, etab.
Sormen sesio horretan egindako lanaren inguruan sakontzen
jarraituko du lan mahaiak, eta
herritar guztien ekarpenak
ondo etorriak izango dira.
Hurrengo hilabeteetan, gai
hauetan (turismoa eta herri
marketina) aditua den kanpo
aholkularitza baten laguntza
ere izango du lan mahaiak.
Helburua hilabete batzuen
buruan turismo
Plana definituta izatea da,
urtez
urte,
udala eta herriko
eragileak
zehazturiko
erronkak gauzatzen joateko.

Udalean ordezkaritza daukaten talde politiko biek ere
euren tartea daukate txoko honetan

Jarduera Berrietako Lan
Mahaiari dagokionez, herrian
ekintzailetza sustatzeko 20142015 eperako definituriko plangintzan murgilduta dabil.
Azpimarratzekoa da 2014ko
azarotik orain arte Ondarroan
17 negozio jarri direla martxan,
eta beste zazpi, lantze fasean
daudela. Hauek guztiek Leartibai Garapen Agentziaren lankidetza izan dute.
Ekintzailetza plan horren
baitan, besteak beste, azken
hilabeteetan, ekintzaileei zuzenduriko bi ikastaro antolatu
dira, bi enpresa ideien lehiaketa, negozio aukera berrien
inguruko jardunaldiak eta
enpresetan barne-ekintzailetza bultzatzeko tailerra herriko
langabetuen parte hartzeaz.
Aipatzekoa da aurten LeaArtibaiko Ekintzailearen Eguna Ondarroan ospatu dela, eta
azken urte eta hilabeteetan
sortutako enpresek euren produktu eta zerbitzuak aurkezteko aukera eduki dutela.
Azken hilabeetetan lan
emankorra egin da lan mahaietan, eta apurka-apurka, herriko
garapen ekonomikoan eragiteko definituriko erronkak gauzatuz doaz. Bidea luzea bada ere,
pausoz pauso bagoaz aurrera!

Hurrengo lau urteetan be,
ondarrutarrok irabazle!
dal hauteskundeak pasa
dira, eta Ondarroako
udala berritu egin da. EH
Bilduk 8 zinegotzi edukiko ditu
hurrengo lau urteetan, eta EAJPNVk 5.
Egia da duela 4 urte baino
boto gutxiago lortu dugula.
Boto horiek ez dira joan beste
alderdi batera. Etxean geratu
dira, edo zuri eta nulo bozkatu
dute. Aztertu egin beharko dugu
zergatik izan den hori, eta horretarako herritarrak entzuteko
prest gaude. Aurreko lau urteetan batzar asko egin ditugu
herritarrekin, eta hurrengo urteetan be beste hainbeste edo
gehiago egiteko asmoa daukagu. Gauza bat eskatzen diegu
herritarrei: mesedez, esateko zer
egiten dugun ondo eta zer egiten dugun txarto, geure lana
hobetzen joan ahal izateko.
Euren iritzia emateko herritarrek
bide asko dauzkate: buzoiak,
telefonoak, batzordeak, auzobatzarrak...
Hurrengo lau urteetarako
proiektu asko dauzkagu, eta ilusio handia daukagu horiek
aurrera eroateko. Ondarroa solidariago eta justuago bat nahi
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dugu. Igogailua egin nahi dugu
Kalandira, adinekoentzako zerbitzu sozialak handitu nahi ditugu,
herri osoan LED argiak ipini nahi
ditugu energia aurrezteko, futbol zelaia konpontzen jarraitu
nahi dugu...
Proiektua hauek herritarrekin
batera eroan nahi ditugu aurrera. Euren oneritzia jasota, eta
baita euren kritikak ere. Herritarrek proiektu bat aldatu egin
behar dela esaten badigute,
beste buelta bat emango diogu
proiektuari, herritarrekin batera.
Oposizioko alderdiarekin ere
eztabaidatu nahi ditugu proiektuak, eurek ere herritar askoren
iritzia ordezkatzen dutelako:
denok ados gauden proiektuak
aurrera atera nahi ditugu. Epe
luzerako proiektuak, herriaren
onerako direnak, eta udalean
alderdi bat edo beste bat egonda ere, aurrera joango direnak.
4 urtean gogor lan egiteko
prest gaude. Baina herritarren
laguntza behar dugu. Denon
artean eroan behar dugu
Ondarroa aurrera! Horrela, ondarrutarrok etorkizun hobe eta justuago bat irabaziko dugu!
Ondarroa.ehbildu.eus

EAJ
EAJ-PNVko Udal taldearen
AURKEZPENA.
Legealdirako ardatzak.
aiatzaren 24an udal hauteskundeak izan genduzan. Hasteko, eta izan
behar dan moduan, eskerrak
emon nahi deutseguz hauteskundeetan parte hartu dabenei.
Ondarroako Udalean, emaitza honakoa izan da: EH Bilduk 8
zinegotzi eta EAJ-PNVk 5 zinegotzi.
Datozan lau urteetan, EAJPNVko 5 zinegotzien taldeak
herriaren alde behar egiteko
konpromisoa dauka, ilusinoagaz
eta arduragaz, oposizinoan. Guk
oposizino eraikitzailea egingo
dogu, Ondarroa hobeagoa lortzeko, hauteskunde kanpainan erabili genduan esaldia
gauzatuz, Bizi, Behar egin eta
Disfrutateko Ondarroa izateko.
Aitatutako oposizino eraikitzailea egiteko, hauteskunde
programan aurkeztutako printzipioetan oinarrituko gara:
• Udal politiken ardatz,
herritarrak izan daitezan egin-
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go dogu lan. Izan be, politikak
herritarrenganako konpromisoa
izan behar dabe, bardintasuna,
alkartasuna, kritika, parte hartzea, justizia, jasangarritasuna,
euskera eta aniztasuna gizartearen oinarri izateko.
• Udalean, akordioak lortzea
lehentasun duten politikak bultzatuko doguz, ondarrutarron
arteko akordio zabalak lortu eta
premiei era bateratuan erantzunak emoteko, Ondarroak aurrera
egiteko helburuagaz.
• Era aktiboan lan egin eta
parte hartuko dogu, eta herritarren parte hartzea sustatuko
dogu. Horretarako, informazinoa
eskatu eta ekarpenak egingo
doguz, Udalaren erantzunak
osoagoak izateko. Udala herritarrakin eta herritarrentzako izatea
nahi dogu.
• Udal Gobernuari eskatuko
deutsagu gainontzeko erakundeakin koordinatzeko, proiektuak aurrera eroateko alkarlana
ezinbestekoa dalako.
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• Aurreko Udalbarriak-en idatzibanai tabernetan erre eitxen dala, ez
zeuntzen erantzun. Egunez ezta
erreten, bañe pasa zaze gabaz
tabernetatik? EZ erretzailik zer?
Aguanta ein bihir dou? Horren
ingurun zeozer ein bihir dela
uste´ot.
ErANtzUNA: Hori kontrolatzea
gobernuaren ardura da, eta
badakigu herriko komertzioetan inspektoreak ibili direla
araudiak betetzen diren zaintzen. Gure aldetik, herriko
denda eta taberna jabe guztiei
informazioa pasatuko diegu,
halako lokalek bete behar
dituzten arauak zeintzuk diren
jakiteko.
• Iturribarriko etxe barrixetan bixi
naz, eta sarrittan garajetik urteteko
problemak eukitte´ttuaz aurrin
kotxi edo furgonetaren bat aparkata eoten dalako aparka ezin leiken
tokixan.
Inguruko obri ein zanin, udalai esan
gakon garaje urteeran motorran
aparkaleku ipintteko, bestelan ezingo ginala urten. Holantxen ein zan,
baiñe jentik eztau errespetaten, eta
hori holan ixanda, algoazilan biharra da errespeta eraitti. Mesedez,
kontu gehixa euki eta errespeta
erain jentiai. Gaiñea, kotxe batzuk
motorran tokixetan bakarrik ez:
losan gaiñin be aparka eitten dabe.
Ia legi bete eraitte´ tsauzen.
ErANtzUNA: Udaltzainei esango diegu gehiago zaintzeko
inguru hori. Dena dela, txarto
aparkatutako kotxe bat ikusten

duzuenean, deitu zuzenean
udaltzainei, hara joateko.
• Ondarrutar bat naz, San Juan
Txurru kaleko aterpitako etxe baten
bixi naz etxiok ein zinetik. Aterpi
geuri de, baiñe erabilera publikoku.
Guk entradi garbitzi tokaten gakunin aterpeko geure pari garbitzen
dou.
Udalai eskaera bat etxea nator:
Mesedez, uraz sarrixaua garbitzeko
aterpi, herrixan txakur asko daz,
jauik esaten dabe eurak batu eitten
dabela euran txakurran kakak,
baiñe danok dakiau eztala holan,
gitxi batzuk batzen dabe, baiñe
herrixe txakur kakaz beteta egoten
da, eta zer esanik ez eualdi txarra
eitten dabenin, txakurrakin aterpin
ibiltxen diz, txakurrak kaka eta txixe
etxen dabe eta askotan egoten dan
kaka eta txixe gehixei de, hau ezta
osasunantzat be ona. Kanpaiñak
etxen diz, kartelak ipintxen diz,
baiñe bardin jarraitzen dou. Beste
neurririk hartzen eztan bitxartin,
udalan betebeharra da toki publikuk garbi eukitxi eta ez bakarrik
herri erdiko kalik, auzuk be herrixe
gaz. Beraz, San Juan Txurruko aterpeko txixak eta kakak garbitzeko
mangeriaz gitxienez astin behin
garbitzeko eskatzen dot. Badai ur
asko gastaten dana, baiñe gure
osasunak be balixo bat dauke,
ezta?
Eta txakurran jauiai euran etxe
parin ia lagate´tsen txakurrai kaka
eta txixe eitten galdetze´tset, ze beti
be inon parin eitten daben bitxartin, beste alderdi batea beatu, eta
aurrea, ia bixkat konturatzen gazen

eta arduratzen gazen.
ErANtzUNA: Arduratuko gara
inguru hori gehiagotan garbitzeaz. Txakurrek mesede handia egiten diote herritar askori,
konpainia ona dira familia askorentzat, eta bakarrik bizi diren
pertsona askorentzat be bai.
Baina txakurra daukanak ardura batzuk bete behar ditu. Egia
da txakur jabe asko oso arduratsuak direla eta euren txakurraren gorotzak jaso egiten dituztela, eta txakurrak txiza egindako lekura ura be botatzen dute.
Baina egia da beste jabe
batzuek ez dutela horrelakorik
egiten, eta kaleetan kakak egoten direla. Azken lau urteetan
kanpainak egin ditugu, eta
espedienteak be zabaldu ditugu arazo hori konpontzeko.
Aurtengo aurrekontuetan dirua
be laga dugu txakurren inspektore
bat
kontratatzeko.
Zaintzaile hori herrian ibiliko da
egun batzuetan, ordu desberdinetan, bakarrik eta solte ibiltzen diren txakurrak zaintzen.
• Idazte'tsuet aittatzeko hondartzan on dala pare bat hile seinale
bat ipini'bela. Suposatzen dot
Puertosek ipiniko bala, baiñe zuek
be jakinan gainin eongo zinela.
Seinalin nik interpreta dotena da
ezin leikela ureta salto ein; iual konfundiute na eta zuzendu, mesedez.
Beste alde batetik ikusi dotena da
plaiko morru berreraiki dabenin
eskilaraik eztabela ipini eta osoosoik baila dabela. Nik hortik danetik ata dot konklusinoi eztabela/

> GIZARTEA

Hileta edo omenaldi zibilak
egiteko ordenantza onartu da
> Ondarroako Udalak protokolo bat onartu du,
hileta zibilak egin nahi dituztenei erraztasunak emateko.
ndarroan ez da egon hileta zibilak egin ahal izateko
izendatutako espaziorik,
eta Ondarroako Udalak gizartean
gero eta eskaera handiagoa
duen behar bati erantzun nahi
izan dio ordenantza onartuta.
Hau da, herrian dagoen aniztasun ideologiko, erlijioso eta kulturalari erantzun bat ematea.
Ordenantzaren helburua da
hildakoei Ondarroako udalerrian
hil ondorengo hileta ospakizun
edo omenaldi zibilak egiteko baimena eman eta udal lokalen edo
guneen erabilera arautzea.
Horretarako, senitartekoak edo
dagokionak Ondarroako Udaleko Bulego Orokorretan eskaera
orria bete eta aurkeztu beharko

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

eztozuela nahi jentik salto eitti.
Gaiñea morrun kasun zeozein jausi
ezkio (eta ezta hainbeste denpora
pasa azkanengoz gerta zanetik),
ezingo litxake altza eta buelta guzti
emon bihirko leuke. Niri neuri oso
tristi beittanduko gatan Ondarrun
ondo pasateko gauza gitxi eon eta
dazen gitxixak be kentzi. Halan da
be, justo seinali dan lekun hatxak
daz, eta kanpotarrai abisateko dala
esaten ba´stazue, ba ulertu neike.
Ta hoixe, nahiko neuke jakin zein
dan seinalin benetako funtzionalidadi. Eta amaitzeko nahiko neuke
esan tabernetan jenti "beran buruai
kalte eitten" eoten dala, baiñe iñok
ez dotsala galazoten. Eskerrik asko
eta espero kontutan hartzi.
ErANtzUNA: Zuk diozun bezala, seinale eta hesi horiek Portu
Zuzendaritzak ipini ditu.
Eskilerak kendu direla eta
horrek inguru horretako segurtasuna gutxitzen duela diozu.
Arrazoia daukazu, eta horren
berri emango diogu Portu
Zuzendaritzari. Seina-leak uretara dzangararik ez egiteko esaten du. Inguru horretan haitzak
daude, eta administrazioaren
ardura da hor arrisku bat dagoela argi lagatzea. Batetik, herritarren eta kanpotik datozenen
osasuna zaintzeko; bestetik, zer
edo zer pasatzen bada eta seinalerik ez badago, edozeinek
administrazioko arduradunak
salatu ditzakeelako. Gero eta
gehiagotan pasatzen da hori.
Horregatik, administrazioaren
ardura da arauak egin, seinaleak ipini eta herritarrei arriskuez

ohartaraztea. Gero, bakoitzak
erabakiko du zer egin.
GUTUNAK
• Beatu, deitzen dot arraun elkarteko gaiñin dan parkinan ingurun, ze
egunero ahalegintzen na hantxe
aparkaten, da kontu de lekuk oso
estuk dizela. Nik ez takit ze dimensiñoiaz dazen eindde, baiñe kotxi
askotan aparkaten badozu, ezin
dozu urten, ze urten bihir dozu
zeure kotxi eta alboku urratzen,
zeure atiaz albun kotxi markaten.
Eztai, nitzat pentsateku ixango zan
bertako erraxa guztik kendu eta
beste barri batzuk pintxati apur bat
zabalauak, nahitte eta kotxe
batzuk gitxia sartu, behintzat ez
giñan alkarren kotxik urratzen ibiliko egunero.
ErANtzUNA: 2,40m takoak dira
aparkalekuak. Arautegia betetzen dute. Inguru horretan
aparkaleku falta handia daukagu, eta hor aparkalekuak kentzen hasi aurretik, nahiago
dugu auzo batzarrean gaia
komentatu. Udazkenean berriro egingo ditugu auzobatzarrak, eta hantxe komentatuko
dugu.
• Madalenan bixi naz, eta deitzen
dot esateko hamen atzeko partin
aparkaleko barrixe dan parajin
zamarreruk gehitxua pasateko, ze
haxi dan bakotxin, patixuta etorten
di zamar guztik.
ErANtzUNA: Kalearen garbiketa honezkero garbiketa planean
sartuta dago, eta uste dugu arazoa bideratuta dagoela.

> HIRIGINTZA
Aholku batzordea sortuko da
Hiri Antolamendurako
Plan Orokorra idazten
laguntzeko
ndarroako Udalak aholku
batzordea sortuko du,
erabaki gune bat, Hiri
Antolamendurako Plan Orokorra
egitean zeresan handia edukiko
duena. Hasiera batean, zazpi
ziren aholku batzorde hori osatu
behar zutenak, baina udalaren
erabakiz, 25 izatera pasako dira,
gizarteko hainbat esparrutako
eragile eta norbanakoen artean.
Bi enpresa aurkeztu dira Hiri
Antolamendurako Plan Orokorra
egiteko lehiaketara, eta bien
artean proposamen onena aukeratuko du udalak. Ardura hartzen
duen enpresak aholku batzordearekin lan egin beharko du plana
idazteko orduan. Batzordean,
alderdiak, talde ekologistak, udaletako batzordeetako ordezkariak, gazteak, emakume taldeak
eta hezitzaileak egongo dira,
besteak beste, eta hartzen dituzten erabakiak ontzat emango
ditu udalak.
Era horretara, Ondarroako
Udalak herritarren parte hartzea
bermatu nahi du plan orokorra
diseinatzeko orduan.
Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
helburua
da
Ondarroaren eta ondarrutarren

O

O

du. Ospakizunak ondorengo
eraikin edo gune publikoetan
egingo dira: Kofradia zaharrean,
Erakusketa Aretoan, zaldupe
Kiroldegian, Alamedan eta
Musika Plazan. Ekitaldia antolatzean, senide eta lagunek materiala eskatu ahal izango diote

udalari, esate baterako, musika
ekipoa, mahaiak, aulkiak eta
abar. Hori bai, aipatutako eraikin
edo guneetan, berez daukaten
ohiko erabilerak izango du
lehentasuna. Hildakoaren senitartekoek edo adiskideek udal
lokala apaindu nahi badute edo
modu bereziren batean egokitu
nahi badute, aurrez eta nahikoa
denboraz horren berri eman
beharko diote udalari, eta sor
daitezkeen gastuak beren gain
hartu beharko dituzte. Ekitaldia
egiteko zerbitzu osagarriak interesdunaren kontura eta kargura
izango dira, baina, betiere,
Ondarroako Udalak ikuskatu ahal
izango ditu.

beharrak zeintzuk diren aztertzea, egunerokoan erabiltzen
diren azpiegiturak, etxebizitzak
eta ekipamenduak hartuko
dituzten lurzoruak gordetzeko.
Plan Orokorra lurraldea antolatzeko tresna integral bat da.
Haren bidez epe luze batean
definitzen da nola erabiliko den
lurzorua.
Helburua da Ondarroako
garapena planifikatzea, herria
aukera berrietara irekitzeko,
ondarrutarren
bizi-kalitatea
hobetzeko eta lurrazalaren okupazioaren egungo egituran oinarrituta, egitura hori hobetuko
duen eta gure ingurumena etorkizuneko belaunaldiei gordeko
dien garapen iraunkorraren eredua ziurtatzeko.

SARTUURTENAK
> ARGIA ITUARTE ARKOTXA,
alkate ohia

> JOSU ARRIZABALAGA BADIOLA,
alkate barria

«Eskerrik asko lau urtean
gurekin batera beharra
egin duzuen denoi»

«Herritar guztiok izan
behar gara alkate»
Epa Ondarru!
Ohore handi bat da niretzat
Ondarroako alkate bihurtu
izana. Baina nirea titulo
hutsa da. Ondarroako Udala
denok batera eroan behar
dugu aurrera, boterea zinegotzi eta herritar guztion
artean konpartitu behar
dugu. Denok izan behar gara
alkate.
Eskerrak eman nahi dizkiet gure aurretik udalean
lanean egon diren zinegotzi
eta laguntzaileei, eta batez
be alkatea izan dan Argiari.
4 urtean denon laguntza
beharko dugu gauzak ahalik
eta hobetoen egiteko.
Oposizioak egingo digun
kontrola eta aportazioak ere
beharrezkoak izango dira.
Eta udaleko teknikari eta langileen beharra ere ezinbestekoa izango da.
Berritutako talde bat
osatu dugu, lehendik udalean ibilitakoekin eta jende
berriagaz. Honez gero hasi
gara beharrean, gure aurreko kideek egindako lanaren
bidetik. Hauek izango dira
hurrengo lau urteetan gure
lan ardatzak eta helburuak:

• Demokrazia parte hartzailea bultzatzea, gai bereziei buruz berba egiteko
batzarrak eta eztabaidak
bultzatuta.
• Gure herriaren etorkizuna erabakitzeko eskubidea
daukagula defenditzea.
• Nahi dugun guztiok
Ondarroan bizitzea, eta bizikidetza lasai bat edukitzea.
• Gatazka konpontzeko
pausoak emotea, eta herriko
preso eta iheslari guztiak
etxera ekartzea.
Ilusio handia daukagu
herriaren alde lan egiteko
eta lau urte barru Ondarroa
hobe
bat
edukitzeko.
Lortuko dugu!
GORA ONDARRU!

UDAL

TELEFONOAK
www.ondarroa.eu

Kaixo, ondarrutarrok!
Arin pasatu dira 4 urte. Arin
joaten dira egunak udaletxean. Egunero dago zer egina:
arazoak konpondu, herritarrekin berba egin, proiektuak
aurrera atera... eta asteak
enteratu barik pasatzen dira.
4 urtean helburu hauek
eduki ditu udalak: herritarren parte hartzea bultzatzea, politika sozialak indartzea eta auzo eta kaleak
hobetzea.
Horretarako neurri asko
ipini ditugu martxan: auzo
batzarrak, batzordeak, dirulaguntza sozialak, zerga politika progresiboak, Iturribarri,
Kamiñazpi eta Iparkalea konpondu, gasa eroan Astillerura eta Alde zaharreko
txoko askotara... subkontratazio batzuk kendu, eta lanpostu publikoak ere sortu
ditugu.

• Eraldaketa soziala, ekonomia pertsonen zerbitzura ipintzea, eta ez pertsonak ekonomiaren zerbitzura.

Beste arlo batzuk ere
landu ditugu: Etxelila zabaldu dugu, berdintasuna lantzen jarraitzeko. UEMAn
sartu gara, eguneroko bizitza
euskaraz egin ahal izateko.
zaldupen bedar artifiziala
ipini dugu. Atxazpiko zabortegia berreskuratzen hasi
gara...
Gure lana ahalik eta
hobetoen egiten ahalegindu
gara. Badakigu dena ez
dugula ondo egin. Onartzen
dugu. Baina uste dugu pausoak eman ditugula etorkizuneko Ondarroa euskaldunagoa, solidarioagoa eta justuagoa izateko.
Eskerrak eman nahi dizkizuet 4 urtean gurekin batera
behar egin duzuen danoi:
herritarrei, udaleko langile
eta teknikariei, eskualdeko
beste herrietako jendeari...
eskerrik asko denoi!
Josu Arrizabalaga izango
da Ondarroako alkate berria.
Berari eman diot aginte
makila. Ekipo ona dauka
alboan Josuk, eta badakit
oso lan ona egingo dutela,
herritarrekin batera. Geu ere
prest gaude hurrengo lau
urteetan laguntzeko. Herria
denon artean eroan behar
dugu-eta aurrera!
Animo danoi,
eta gora
ondarrutarrok!

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
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
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
Osasun Etxea
94 603 79 99
Gurutze Gorria
94 683 19 29
SOS Larrialdiak
112
Suhiltzaileak
94 616 89 92
Itsas Sanitatea
94 683 10 00
Alkoholiko Anonimoak Elkartea
94 683 20 86
Emakunde
945 13 26 13
Bizkaibusa
Euskotrena
PESA
taxi-Geltokia

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

94 683 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

EZ
PA
SA
!

-

94 616 62 54
94 415 14 11
1002
94 487 31 87

