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> O N D A R R O A K O L I T E R AT U R A J A I A L D I A

‘Literatur Amuak’ jaialdiak
Ondarroako eta Euskal Herriko
erreferenteak batuko ditu
>Azaroaren 1etik 5era bitarte,
Literatur amuak jaialdia
ospatuko da Ondarroan.

rtero moduan, literatura oinarri hartuta herrian antolatzen diren ekimenak
izango dira aitzakia
nagusia egitarauari hasiera
emateko: Ipuin rallya ikastetxeetan, Agustin Zubikarai
nobela sarien aurkezpena eta
Nanoipuin lehiaketako sari
banaketa.

U

Liburuen amuak irakurle
taldearen hitzordua ere hasi da,
ohi moduan, hileko azken zapatuan: Anjel Lertxundiren Zu
liburua landu dute urrian, eta
azaroaren 25ean Philippe
Caludelen Lihn jaunaren bilobaren txanda izango da.
Agustin Zubikarai nobela
sariaren irabazlearen izena
azaroaren 1ean emango da
jakitera. Epaimahaiko kideak
Leire Bilbao, Ana Urkiza eta
Xabier Mendiguren idazleak
izango dira. Ohikoa den
moduan, iazko irabazleak sariarekin argitaratuko den liburua
aurkeztuko du: Katixa Agirre
izan zen saritua eta Amek ez
dute idazten da nobelaren izenburua, amatasuna eta arte sorkuntzaren arteko harremanaz
gogoeta egiten duena.
Saria 2001ean sortu zuen
Udalak Elkar argitaletxearekin
batera Agustin Zubikarai omendu eta gaur egungo idazleei
plaza berriak emateko helburuarekin; baina sariak badu historia luzeagoa, izan ere, formatu
ezberdinetan bada ere, 1992tik
aurrera antolatzen du Udalak.
Bestalde, Nanoipuin lehiaketak 7. edizioa du aurtengoa.
Ekimen honi esker gozatu ahal
izango dugu zuzenean literaturaz dosi txikietan, izan ere ipuin
horien laburrak (140 karaktere
besterik ez, twitterren antzera)
aukera ematen baitu jendaurrean irakurtzeko.

>> Aurten ere, herriko zein
Euskal Herri osoan ezagunak
diren artista eta ikuskizunez
gozatzeko aukera izango da.

EGITARAU ZABALA
Egitarau zabala izango da herritar guztientzat irekia eta doan.
Literatura oinarri izan arren,
diziplina ezberdinentzako agertokia izango da egitaraua.
Haurrentzat poesia lantzeko tailerra egingo dute azaroaren
1ean 12:00etan Leire Bilbaok
eta Maite Mutuberriak kaleratu
berri duten Xomorropoemak eta
Piztipoemak poesia liburuetan
oinarrituta, txikienei zaletasuna
eta
sormena
sustatzeko.
Bilbaoren
olerkiak
eta
Mutuberriaren
ilustrazioak
dituzten bi liburu hauekin Haur
eta Gazte Literaturaren Euskadi
Saria irabazi berri du Bilbaok.

>>> Adin guztietarako
proposamenak izango dira,
baita herritarren sorkuntza
garatzeko aukerak ere.
MUSIKAK PAPER BEREZIA
IZANGO DU ASTEBURUAN

batera arituko da, Porto emanaldia aurkezten. Ardoaren gaia
aitzakia hartuta gure gaur
egungo bizitzari egindako hurbilpen liriko umoretsua da.
Fernando Pessoa, Rafa Berrio
eta beste hainbat egileren testuetan oinarrituta ondutako
kantuen konposizioekin batera
arituko da Mursego ohikoa
duen inprobisazio gaitasuna
erakutsiz.

Zapatuan (azaroak 4)
herriko Keu Agirretxeak Jon
Gurrutxaga
musikariarekin
batera kontzertua emango dute
22:30ean. Norbere diskoetan
eta zuzenekoetan batak bestearen laguntza izan dute, oraingoan elkarrekin sortutako kantu
bat ere aurkeztuko dute.
Datozen hilabeteetan Euskal
Herri osotik bira egingo dute.

Azaroaren 5ean Uxue
Alberdirekin gosaltzeko aukera
izango da eta bitartean
Jenisjoplin bere nobela berria
aurkeztuko
digu;
Ainhoa
Agirreazaldegi bertsolaria izango du lagun.

> AZPIEGITURAK

Bizkaiko
Foru
Aldundiak
Plaiko Zubia
konponduko duela
esan dio
udalari
Datorren udan
egingo dituzte
zubiko konponketa
lanak

ilera asko egin ostean,
azkenean ere, urrian egindako azken bileran Bizkaiko
Foru Aldundiak Plaiko Zubia konponduko duela baieztatu dio
Ondarroako Udalari.
Udalak pozik hartu du albistea. «Oraindik zubiaren lanen
proiektua ez dugu zehatz ezagutzen baina datorren urteko
aurrekontuetan kopuru bat gordeko dutela aurreratu digute eta
zubia konpondu eta berriro ere
herritarrek erabiltzeko moduan
izango da, berri pozgarria da
gure herriarentzat», Zunbeltz
Bedialauneta Ibaibarriaga herriko alkateak. Ahaleginak merezi
izan duela gaineratu du alkateak
«bilera asko egin ditugu
Aldundiko ordezkariekin baina
ahaleginak merezi izan du, azkenean ere Plaiko Zubia konponduko dutela aurreratu digutelako»,
dio.
Udalak oraindik ez daki konponketa lanak hasiko diren baina
datorren udarako lanak hasita
beharko luketela esan dute bileran egondako ordezkariek.

B

Azaroaren 4ean Pello
Añorgak ipuinak nola sortu tailerra emango du goizean. Izena
eman beharko da aurrez
Udalaren euskara sailean 94683 36 68 telefonora deituz edo
mrey@ondarroa.eus -era idatziz.
Azaroaren 2an Xixili errezitaldia aurkeztuko du Txakur
Gorria kolektiboak. Nerea
Ibarzabal bertsolari eta kazetariak, Mariñe Arbeo diseinatzaileak, Malen Amenabar ilustratzaileak eta Ane Labaka bertsolariak osatzen dute eta «burutik
jota zegoela esaten zioten emakume baten histeria errezitaldia» aurkeztuko dute.
Azaroaren 3an Harkaitz
Cano idazlea Maite Arroitajauregi (Mursego) musikariarekin

ren 1etik 5era)
2017ko azaroa

Eta domekan (azaroak 5)
aurkezpenik behar ez duen
Berri Txarrak taldeko Gorka
Urbizu musikariak Gotzon
Barandiaren idazlearekin batera
zuzeneko emanaldia eskainiko
du
19:00etan
Kofradia
Zaharrean. Lehendik ere bi sortzaileak Katamalo proiektuan
kolaboratzen ikusi genituen.

INFORMAZIO ZUZENA

UNEORO, INFORMAZIO EGUNERATUA
www.udalbarriak.eus
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> UDALA

Urte zailak
gure herriarentzat
Zenbakiek baieztatu egin dute: hurrengo urteak ez dira errazak izango
Ondarroarentzat eta egoera zail hori kezkaz bizi dute udal ordezkariek
dalak horrela izango
zela aurreikusi arren,
zenbakiek baieztatu
egin dute; hurrengo
urteak ez dira errazak
izango Ondarroako udalerriarentzat eta egoera zail hori kezkaz
bizi dute udal ordezkari politikoek. Kamiñalde, Txomin Agirre 28,
Kamiñazpi… sortutako desoreka
handia izan dela aurreratu du
udal taldeak eta horrek hurrengo
urteetan herrian islada izango
duela nabarmendu dute.
Kamiñaldeko gaia bideratzeko udalak 5,5 miloi euro zorpetu
behar izan du banketxeekin eta
horrek urteetako aurrekontuetan
eragina izango du. «Instituzio
ezberdinetatik Ondarroara bideratu den laguntza ekonomikoa
oso urria izan da, muturreko egoera bat bizi izan dugu herrian eta
kanpotik oso babes gutxi jaso
dugu», azaldu du Eneritz Basurko
hirigintza arloko zinegotziak.
Horren aurrean, «Ondarroako
Udalak herritarren ongizatea
lehenetsi du eta egin genezake-

U

en guztia egin dugu etxetik
kanpo zeuden, eta oraindik ere
jarraitzen duten bizilagunak ahal
bezain pronto beraien etxeetara
itzultzeko»,
gaineratu
du
Basurkok.
Orain arte Kamiñaldeko gaia
bideratzeko instituzioek emandako laguntza hauxe izan da:
• Ondarroako Udala
5,5 milioi
• Eusko Jaurlaritza
3,2 milioi
• Bizkaiko Foru Aldundia
2,5 milioi
• Espainiako Gobernua
2,180 milioi
Berriro ere antzeko egoera
bat kudeatu beharra ez litzatekeela erraza izango aurreratu dute
udal ordezkariek hala eta guztiz
ere, bigarren aldi horretan ere
herritarrak ongizateari garrantzia
emango diotela baieztatu dute.
«Ez da urte erraza izan, batzar
asko eta asko egin ditugu herritarrekin eta baita instituzioekin

ere, hala eta guztiz ere, herritar
gehienek beraien etxeetara buelta egin ahal izan dute eta bueltatu ez direnak epe laburrean egingo dute, eta guretzako horixe da
garrantzitsuena», azaldu du
Basurkok.
Kamiñaldekoa baina ez da
diru kontuak kolokan jarri dituen
gai bakarra izan. Izan ere, aurretik Kamiñazpiko edota Txomin
Agirre 28 eraikinetako arazoak
bideratu gabe egon dira baina
epe laburrean gai horiek bideratu beharko dituela aurreikusten
du udalak. «Zor handiena
Kamiñaldek suposatu digun
arren, badaude oraindik udalari
kostu handia suposatuko dien
gaiak ere», gaineratu du
Basurkok.
Egoera honen aurrean,
batzorde ezberdinetan lehentasunak ezarri beharko dira.
Herritarrak dira herriko premiak
ezagutzen dituztenak eta beraiekin batera erabaki nahi du udalak
hurrengo urteko lehentasunak
zeintzuk izango diren.

Herriko taldeek udalean diru-laguntza
eskatzeko epea zabalduko da azaroan
Sistema bateratu bat landu du Udalak herriko talde eta teknikariekin batera
zaroan zabalduko da udalean diru-laguntzak eskatzeko epea. Diru-laguntzen eskaria egiteko sistema
bateratu bat landu du Udalak
herriko talde eta udaleko teknikariekin batera. Lanketa honen
bitartez, irizpide gutxi batzuk
bateratu eta diru-laguntzak eskatzeko deialdia aldi berean egitea

A

lortu nahi du Udalak. «Herritarrei
eta herriko kirol eta kultur taldeei gauzak asko erraztuko dizkietela uste dugu», azaldu du Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriagak.
Azaroan martxan jarritako
prozesua izan da aipatutakoa eta
lehenbizi Udal teknikariekin
landu da. Udal teknikariekin
adostutakoa batzordeetan parte

hartzen duten herriko kultur eta
kirol taldeei aurkeztu zaie.
Horrenbestez, aurten arlo guztietako diru-laguntza deialdia aldi
berean publikatuko da eta entregatzeko data berdina izango da.
Horretaz gain, diru-laguntzak
eskatzeko irizpide batzuk ere
bateratu ditu Udalak, prozesua
errazteko asmoarekin.

> ZUNBELTZ BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA,
Ondarroako alkatea

«Oso garrantzitsua izan da,
udala eta herritarren artean
lan taldeak osatzea,
arazoei denon artean
irtenbidea emateko»
Udalaren egoera ekonomikoa latza da, alkate moduan
nola bideratuko duzu?
Ez da erraza galdera honi erantzutea, baina orain arte egin
moduan egoera txarrei ere taldean eta herritarrekin eskuz
esku lan eginda bideratuko
ditugu. Garrantzitsua da guretzat herritarrak bizi dugun egoerarekin jakitun izatea.
Herritarrek zertan igarriko
dituzte udalaren zailtasun
ekonomikoak?
Hurrengo urteari begira adostu
behar ditugun aurrekontuak ez
dira errazak izango. Kamiñalde,
Txomin Agirre 28, Kamiñazpi,
Zaldunbide...
erreklamazio
judizialetan daude eta horretaz
gain, banketxeekin dugun
zorrari ere aurre egin behar
diogu. Hori dela eta, gure
herriarentzat garrantzitsuak
diren proiektuak epeka edo
zatika egiten joango gara, beti
ere, gure ekonomia ahalmenaren arabera.
Proiektu asko bertan behera
laga behar izan dituzue, zeri
emango diozue lehentasuna
legegintzaldiko hurrengo bi
urteetan?
Kamiñazpiko auzoaren eraberritze plana, Kamiñazpiko parkea, Kale Handiko igogailua,
Nasa kalearen urbanizazio
proiektua… hainbat proiektu

eta asmo zehaztu genituen
gure herriaren hobekuntzarako. Momentuz lehentasuna
eman nahi diegu Kamiñazpi
auzoaren eraberritze planari
eta baita Zeledonio eraikinari
ere. Proiektu edo plan berri
hauek herritarrekin batera
diseinatu eta erabaki nahi ditugu, horregatik parte hartze
prozesu baten bidez landuko
ditugu. Hala eta guztiz ere,
azpimarratu nahi nuke proiektu hauek martxan jartzeko
Kamiñaldeko zorra amortizatzen joan behar dugula.
Egoera zail guztiek izaten
dute bere irakaspena, zein
irakaspen edo alderdi positibo nabarmenduko zenuke
guzti honetatik?
Ba egoera zailetan ere aurrera
egin dugula. Niretzako oso
garrantzitsua izan da, udala eta
herritarren artean lan taldeak
osatzea, arazoei denon artean
irtenbidea emateko. Kamiñaldeko kasua da esanguratsuena: 19 hilabetetan bizilagun
gehienak euren etxeetara bueltatu dira, larrialdiko lanak
bukatu ondoren urgentziako
lanak bideratzen gabiltza,
mendia egonkortu eta lur jabeak ere euren lurretara lehenbailehen bueltatzeko. Antzeko
arazoak izan dituzten herrietan
askok oraindik ez dute gaia
bideratzea lortu.
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> INGURUMENA

Azaroan hondakin organikoak biltzen
hasiko da Ondarroako Udala
Berriatuan eta Ondarroan jarriko dituzte edukiontzi berriak eta ondoren eskualdeko beste herrietan
zarotik aurrera hondakin organikoak biltzeko edukiontziak
jarriko
ditu
Ondarroako Udalak
eta Lea-Artibaiko Amankomunazgoak, herritar guztiek hondakin organikoak birziklatzeko
aukera izan dezaten. Orain arte
erabili dugun edukiontzi grisa bi
edukiontzirekin ordezkatuko da,
errefusaren edukiontzia eta hondakin organikoak biltzeko edukiontzia. Sistema berriak gainera,
gure eskualdeko ezaugarriak aintzat hartu eta landare eta animalia hondakinak bilduko ditu. LeaArtibaikoa izango da bi hondakin organikoak biltzen dituen
Bizkaiko eskualde bakarra.
Hondakinen bilketan urrats berri
bat eman da Ondarroan, sistema
berri honekin hondakin gehiago
bereizi eta birziklatuko delako.
Orain arte, sistema berriaren
funtzionamenduaren inguruko
azalpenak emateko eta herritarrek izan ditzaketen zalantzak
argitzeko auzo batzarrak antolatu ditu Ondarroako Udalak. Orain
sistema berria martxan jartzearekin batera, Lea-Artibaiko Amankomunazgoak hezitzaile batzuk
izendatu ditu etxez etxe herritar
guztiei funtzionamendu berria
azaltzeko.
Hezitzaileak arduratuko dira

A

> KIROLA
Muskulazio gelan
erabiltzaileei laguntzeko
aholkulari bat egongo da
Aholkularitza zerbitzua bazkide guztiek
erabili ahal izango dute

etxe guztiei banatzeaz hondakinak biltzeko 10 litroko ontzi txikia, poltsa konpostagarri sorta
bat, edukiontzia zabaltzeko tarjeta magnetiko pertsonalizatua,
hozkailuan jartzeko pegatina
magnetikoa eta hondakinak
nora bideratu behar diren zehazten duen eskuorria. Informazioa
banatuko duten hezitzaile hauek
Lea-Artibaiko Amankomunazgoarekin lotutako identifikazioa
eramango dute herritarren artean nahasmenik edota deskonfidantzarik sor ez dadin.

Udalarentzat garrantzitsua
da herritarrek sistema berria
ondo ulertzea eta horregatik
beharrezkoak diren bilerak egiteko prest dago. ‘Ondarroan %30a
baino ez dugu gaika biltzen
kopurua azken urteetan igo
bada ere, oraindik lortu behar
ditugun helburuetatik urrun
gaude’ azaldu du Zunbeltz
Bedialauneta herriko alkateak.
Udalak funtzionamendu aldaketa honekin gaika jasotako hondakinen kopurua igotzea espero
du.

> HEZKUNTZA

Guraso Eskolak gidatuko dituzte
Nerea Mendizabalek eta udaleko
gizarte hezitzaileek
Aurtengo guraso eskolak adin tarte ezberdinetako gurasoei
zuzendutakoak izango dira
urten ere guraso eta
hezitzaileei zuzendutako guraso eskolak
antolatu ditu Udalak.
Nerea
Mendizabal
psikopedagogoa eta gizarte
hezitzailea eta Ondarroako
Udaleko Hezkidetza programako
Urtxintxa Eskolako hezitzaileak
izango dira eskolak gidatuko
dituztenak. Aurten, iaz bezala,
Ondarroako hezkidetza programak eta guraso eskolak bat egiten dute eskola hauetan.
Eskolak umeen adin taldeen
arabera hiru hilabeteko epeetan
antolatuko dira, iaz ez bezala.
Urria, azaroa eta abenduan 0-10
urte bitarteko umeen gaiak landuko dira. Hurrengo hiru hilabetean, berriz, nerabeen gaiak izango dira hizpide eta 2018ko apirila, maiatza eta ekainean, berriro
ere, 0-10 bitarteko umeen gaiei
erreparatuko diete. Otsailaren
27an hezitzaileentzat propio
prestatutako saio bat egingo da
egoera oldarkorrak kudeatzeko
estrategien inguruan.

A

rrian hasi eta abendura
bitartean, ordu jakin
batzuetan
muskulazio
gelan aholkulari gisa lan egingo
duen begirale bat egongo da.
Astelehena, eguaztena eta barikuetan, Kiroldegiak eskainiko du
aholkularitza zerbitzua eta gerturatzen diren abonatu guztiek
erabili ahal izango dute.
Ordu eta egun ezberdinetan
izango da monitorea erabiltzaileen zerbitzura. Astelehenetan,
12:30etatik-13:30etara, eguaztenetan 13:45etatik-14:45etara eta

U

barikuetan
14:00etatik16:00etara. Ordutegi honekin
erabiltzaile guztiei zerbitzu
berria probatzeko aukera eskaini
nahi izan die Ondarroako
Kiroldegiak.
Ondarroako Udalak denbora
darama herritarrek makinak
ondo erabili eta neurriko entrenamenduak egiteko helburuarekin, eta aurrenekoz maiatzean
jarri zuen aholkularitza zerbitzua
martxan. Erabiltzaileen erantzuna ikusita, urrian ere zerbitzua
mantentzea erabaki du udalak.

Guraso eskoletan parte hartu
nahi dutenek izena eman beharko dute udaletxean bertan, 94
683 3676 telefonora deituta edo
aetxaburu@ondarroa.eus helbidera idatzita. Hiruhileko bakoitzeko 5 euroko matrikula ordaindu beharko dute interesatuek.
Udala pozik dago joan den
urtean antolatutako eskolek
izandako erantzunarekin eta aurten ere gurasoek heziketarako
duten premiaz ohartuta esperientzia errepikatzeko apustua
egin du. «Herriko guraso eta

hezitzaileen artean zegoen
kezka bati erantzuten saiatu
gara, erantzuna ona izan denez
errepikatzea erabaki dugu», azaldu du Eneritz Basurko hezkuntza
arloko zinegotziak.
Hurrengo Guraso Eskola azaroaren 14an izango dira
17:30etatik 19:30etara Etxelilan.
Saio guztiak martitzenetan izango dira 17:30ean eta Etxelilan.
Behar dutenentzako haurtzaindegi zerbitzua ere eskainiko du
udalak baina premia dutenek
aurrez jakinarazi beharko dute.
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> BERDINTASUNA

Emakumeentzako
jabekuntza eskolaren
ikasturte berria martxan
Hainbat ikastaro eta parte hartze guneren bitartez osasuna, kultura, komunikazioa, feminismoa eta kirola landuko dira aurten Etxelilan besteak beste.
ahalduntzea izango dutela helburu aurreratu du Bisit Beiro
Berdintasun arloko zinegotziak.
«Brikolajera, klown ikastaroak, lodiaktibismoa, jendeaurrean
hitz egiten ikasteko ikastaroa,
argazkilaritza, menopausia edo
dantza ikasteko aukera izango
da aurtengo ikastaroetan, eskola
anitzak diseinatzen saiatu gara
aurten ere», gaineratu du
Beirok. Ikastaro guztiei buruzko
xehetasunak biltzen dituen liburuxka ere kaleratu du aurten
Udalak, eta Ondarroako etxe
guztietan banatu dute dagoeneko. Aipatutako liburuxka eta
ikastaroei buruzko informazioa
ikusgai dago www.udalbarriak.
eus eta ondarroa.eus webguneetan ere.
Joan den urtean izandako
harrera ona ikusita, aurten ere
parte hartze guneak mantenduko dituzte jabekuntza eskolako
ikasturte berrian. Horrenbestez,
literaturaz eztabaidatzeko gunea
eta Aringaingan parte hartze
guneetan ere izena emateko
aukera izango dute interesa
duten guztiek. Literatura, irakurketa eta eztabaida kritikoa lan-

rrian hasi da emakumeentzako jabekuntzako
ikasturte
berria. Osasuna, kultura, komunikazioa,
feminismoa, kirola eta norbere
autonomia landuko dira aurten
Etxelilan egingo diren ikastaroetan. Emakumeen jabekuntza eta

U

tzeko taldea, hileko azken barikuetan bilduko da, eta parte
hartu nahi duen guztiek Etxelilan
izango du guneari buruzko informazioa eskuragarri. Horretaz
gain, Aringaingan taldeak ere
bere ibilbidea jarraituko du
Arantza Burgoa irakaslearekin.
Izena emateko
Ikastaroetan izena emateko
epea zabalik dago eta gehienezko parte hartzaile kopuruaren
kopurua bete arte izena emateko aukera zabalik egongo da.
Matrikulazioa: Hiru hilabeteko ikastaro bakoitzaren prezioa: 5-10€. Oinarrizko errenta
jasotzen dutenek eta 20 urtetik
beherako andra gazteek, ostera,
%50eko deskontua izango dute.
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 ).

Bittore Lakaren omenezko murala kokatu dute
udaletxe azpian
Herriko hainbat lagunek herriko artista omendu
dute murala kokatzearekin batera

ittore Lakaren omenezko
arte lana kokatu dute aurten Etxelilan egindako ikastaroan parte hartu duten emakumeek. Eguraldi ona aprobetxatu
eta asteburu batean jarri dute
Lakaren omenezko murala udaletxe azpian lagatako gunean.
Murala kokatu ostean herriko
artistari merezitako omenaldia
eskaini diote hainbat herritarrek.
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Arte sorkuntza landu eta bide
batez herriko emakume artista
izandakoari omenaldi txiki bat
egiteko asmoarekin proposatu
zuen 7 emakume eta movimiento taldeak joan den urtean jabekuntza eskoletan egindako ikastaroa. Herriko emakume kontseiluak proposamena onartu eta
guztira 14 lagunek parte hartu
dute aipatutako ikastaroan.

Zabalik dago Beldur Barik Lehiaketara lanak aurkezteko epea
Lehiaketan parte hartzeko, gazteek azaroaren 13a baino lehen bidali beharko dituzte euren lanak
eldur Barik programaren
ekintza nagusietako bat da
Beldur Barik lehiaketa. 8.
edizio hau ere, 12 eta 26 urte
bitarteko gazteei zuzendua dago
eta adierazpen artistikoak saritzen ditu. Aurkeztutako lanek
erakutsi behar dute nola neska
eta mutilek ezberdintasun egoerei aurre egiten dieten Beldur
Barik jarrerarekin. Alegia, errespetua, parekidetasuna, askatasuna eta autonomia, elkarkidetza
eta indarkeria sexistaren bazterketa irmoa adierazten dituzten
jarrerekin. Lanak aurkezteko
epea irailaren 11n ireki da eta
azaroaren 13an itxiko da.
Parte-hartzeko bi kategoria
daude: batetik, 12-17 urte bitartekoak, eta, bestetik, 18-26 bitar-
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> Azken
hilabeteetako
erailketa matxistak
salatu ditu udalak
Sestaon eta Mirandan izandako
erailketa matxistak salatzeko
kontzentrazioak deitu ditu udalak. Eraso matxistak salatzeko
protokoloan jaso bezala Euskal
Herrian erailketa matxista bat
gertatzen den aldiro
Ondarroako Udalak salatzeko
kontzentrazioa deitu du azken
bi kasu hauen aurrean ere.

tekoak. Lehiaketan bakarka edo
taldeka (ikastetxe bat, gela bat,
elkarte bat) hartu daiteke parte
eta lan guztiak euskaraz aurkeztu
beharko dira.
Azaroaren 24an, Etxelilan,
Ondarroako sarien banaketa
egingo da. Lehiaketa orokorreko
sariak, berriz, abenduaren 2an
Eibarren (Gipuzkoa) banatuko
dira.
Beldur Barik Jarrera
Beldur Barik ez da bakarrik ikusentzunezko lehiaketa bat, aurkeztutako lanek Beldur Barik
jarrera azaldu behar baitute. Hau
da, kultura matxistaren zein
indarkeria sexistaren adierazpen
desberdinak eraldatzeko norbanako zein taldekako konpromi-

soa islatu behar dute. Beraz, kalitate tekniko edo artistikoaren
gainetik, mezuaren kalitatea
baloratuko da, nesken jabekuntzatik gogoetak eta eztabaidak
sortzeko gaitasuna, eta mutilen
matxismoaren aurkako konpromisoa erakusten dutenak.
Adierazpen artistiko mota
oro onartuko da, baldin eta ikusentzunezko formatuan aurkezten bada. Honako sariak banatuko dira:
• Kategoriako saritua: 500
euro
• Kategoriako aipamen berezia: 300 euro
• Kategoriako saritua: 500
euro
• Kategoriako aipamen berezia: 300 euro

• Ikus-entzunezko ekoizpen
onena: 300 euro
• Parte hartzeari saria: 300
euro
Ondarroako
Udalak
hurrengo sari hauek emango
ditu:
• Kategoriako saria: 400 euro
• Kategoriako saria: 400 euro
Epaimahaia honako hauek
osatuko dute: proiektua bultzatzen duten instituzioetako
ordezkariak; sorkuntza, kultura
eta hezkuntza arloekin lotutako
eta berdintasun politiken alde
eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako borrokan aritzen diren emakume feministak;
eta aurreko edizioko irabazleak.
Epaimahaiak kategoria bakoitze-

ko sariak eta ikus-entzunezko
ekoizpen onenaren saria aukeratuko ditu, eta herri bozketaren
bitartez parte-hartze saria.
Beldur Barik web gunearen bitartez egingo da (azaroaren 24tik
27ra).
Tokian tokiko epaimahaia
osatuko da Ondarroako artelanak baloratzeko. Era honetara
osatuko da: hezkidetza batzordeko kide bat, ikus-entzunezko
esparruko profesional feminista,
Ondarroako emakumeen udal
berdintasun kontseiluko ordezkari bat, Berdintasun arloko zinegotzia eta berdintasun teknikaria.
Informazio guztia www.
udalbarriak.eus eta ondarroa.
eus webguneetan daude.
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LIBURUENAMUAK
ONGIZATEA
> Ibilaldiak eta gune
bio-osasungarrietan
saioak antolatu ditu
udalak urritik
abendura bitartean
Urriaren 20tik aurrera, nagusiak
diren herritarrentzat edota
dibertsitate funtzionala duten
herritarrentzako ibilaldiak eta
herriko gune osasungarrietan
saioak antolatu ditu udalak.
Hitzordua urriaren 20tik abenduaren 29ra bitarteko barikuetan izango da, 11:00etan
Zaldupe Kiroldegian. Saioek
ordu beteko iraupena izango
dute.
Bariku batzuetan ibilaldiak
egingo dituzte, begirale baten
laguntzarekin eta beste egun
batzuetan, Kamiñazpi eta
Kiroldegian dauden kirol makinen gunean saioak. Aipatutako
ekintzetan parte hartzeko aurrez
izena eman beharko da.
Hementxe zehatzago ikusteko
bariku bakoitzean burutuko den
ekintza:
• Azaroaren 3an eta 17an,
Ibilaldi osasungarria
• Azaroaren 10ean,
Kiroldegiko gunea
(makinak)
• Azaroaren 24an,
Kamiñazpiko gunean
(makinak)
• Abenduaren 1ean eta 22an,
Ibilaldi osasungarria
• Abenduaren 15ean eta 29an,
Kiroldegiko gunea
(makinak)

Barikuren batean euria
egingo
balu,
saioak
Kiroldegiko fitness edo soinketa gelan izango dira, eta
abonatuak ez direnek sarrera
ordaindu beharko dute.

Udalak
onartutako
MOZIOAK
> Kataluniari babesa
adierazteko mozioa
onartu du udalak
Irailaren 22an onartutako
mozio honen bitartez,
Ondarroako Udalak zilegitasun guztia aitortzen dio
Kataluniako gobernuak antolatutako erreferendumari eta
beraz, urriaren 1eko emaitzak
onartuko ditu. Horretaz gain,
“Kataluniar herriaren eta
Parlament-aren erabaki burujabeen aurka Espainiar estatutik buruturiko erasoak” salatu
eta arbuiatzen ditu. Azkenik,
Kataluniako hainbat alkate
epailearen aurrean deklaratzera deitzea ere salatu du
onartutako mozio honen
bitartez.

> INGURUMENA
Traste zaharren
bilketa
bideratzeko
telefono
zenbaki berria:

900 10 48 78
Etxeetako traste zaharrak ateratzeko orain arte bezala, aurrez
telefono zenbaki batetara deitu
eta eguna eta lekua hitzartu
beharko dira bilketako arduradunekin. Aurrerantzean baina,
telefono zenbakia doakoa izango dela aurreratu du eskualdeko
hainbat herritan hondakinen bilketaz arduratzen den Lea-Artibai
Amankomunazgoak. Telefono
zenbaki berria honakoa da:
900 10 48 78.

> ZERBITZUAK
Herribusa
Ordutegi berria
ASTEGUNETAN:
Ibaiondo - Arta
07:50
Arta - Ibaiondo
08:05
Ibaiondo - Arta
08:20
Arta - Ibaiondo
08:35
Ibaiondo - Arta
08:55
Arta - Ibaiondo
09:15
Ibaiondo - Portua
09:30
Portua - Ibaiondo
09:45
Ibaiondo - Arta
10:00
Arta - Ibaiondo
10:15
Kamiñazpi - Ibaiondo - Portua 10:50
Portua - Ibaiondo
11:15
Kamiñazpi - Ibaiondo - Arta 12:30
Arta - Ibaiondo - Kamiñazpi 12:50
Ibaiondo - Portua
13:10
Portua - Ibaiondo
13:20
Ibaiondo - Portua
13:35
Portua - Ibaiondo
14:10
Kamiñazpi - Ibaiondo- Arta 14:35
Kamiñazpi - Ibaiondo- Arta 16:15
Arta - Ibaiondo
14:35
Ibaiondo - Portua
16:40
Portua - Ibaiondo
17:10
Kamiñazpi - Ibaiondo -Portua 17:45
Arta - Ibaiondo
19:00
Ibaiondo - Arta
19:20
Arta - Ibaiondo - Kamiñazpi 20:30
ZAPATUTAN:
Ibaiondo - Portua
Portua - Ibaiondo
Ibaiondo - Portua
Portua - Ibaiondo
Ibaiondo - Portua
Portua - Ibaiondo
Ibaiondo - Portua
Portua - Ibaiondo

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

JAIEGUNETAN
EZ DAGO ZERBITZURIK

> JOXEMARI URTEAGA GARMENDIA,
Liburuen Amuak irakurle taldeko dinamizatzailea

«Euskaraz irakurtzeko gogoa da
parte hartzeko beharrezkoa den bakarra»
ost urte daramatza
Joxemari Urteagak
Liburuen Amuak egitasmoan parte hartzen. Erronka handia
baina aldi berean polita dela
kontatu digu, herritarrak euskaraz irakurtzera animatzea
beste helbururik ez duena.

B

Zer da Liburuen Amuak?
Modu sinplean esanda,
Liburuen Amuak egitasmoa,
euskaraz irakurri nahi dutenek
osatutako irakurle talde bat
da. Urtean bost liburu irakurtzen ditugu eta ondoren guztion iritzi eta usteak partekatzeko elkartzen gara zapatu
goizez herriko liburutegian.
Literaturari buruzko ezagutza jakinen bat behar da taldean parte hartzeko?
Ez, lehen esan bezala, taldean
parte hartzeko beharrezkoa
den bakarra euskaraz irakurtzeko prestutasuna izatea da.
Liburua irakurri osteko solasaldiak bizitza arrunteko
pasarteekin alderatzen ditugu, eta horien inguruan
bakoitzak bere iritzia ematen
du, baina horretarako ez da
literaturari buruzko ezagutzarik izan behar.
Nik liburua irakurri ez dutenak
ere gonbidatuko nituzke
parte hartzera, agian solasaldiaren ostean liburua irakurtzeko gogoa piztuko zaie eta.
Zeintzuk izango dira aurten
irakurri eta aztertuko dituzuen liburuak?
Aurten bost liburu irakurriko
ditugu.
Urrian,
Anjel
Lertxundiren ‘Zu’-rekin hasi
gara eta azaroaren 25ean,
Philippe Claudel-en ‘Linh jaunaren biloba’ irakurri eta
komentatuko
dugu.
Gabonetako oporraldiaren
ostean, Kattalin Miner-ek idatzitako ‘Nola heldu naiz ni
honaino’ irakurriko dugu, apirilean Annie Ernaux-en ‘Begira
zenbat argi, maitea’ eta bukatzeko maiatzean Alaine
Agirreren ‘Bi aldiz erditu zinen
nitaz, ama’.
Nola egiten duzue urtero
irakurtzen dituzuen liburuen aukeraketa?
Lehenengo taldeko partaideei iritzia eskatzen diet eta
baten batek proposamenen
bat badauka aztertzen dugu.
Beste proposamenik ez denean, taldeak gustura irakurriko
dituen liburuak aukeratzen
saiatzen naiz, istorio majoak
eta erakargarriak. Liburuek ez
dute zertan berriak eta orain
gutxi argitaratutakoak izan

«

Hilabetean behin
elkartu eta lagun
giroan literaturaz
goxo-goxo hitz egitea
da taldearen
helburuetako bat

behar, denetik izaten dugu.
Horretaz gain, saiatzen naiz,
emakume eta gizonezko idazleen artean oreka bat mantentzen, aurten esaterako hiru
emakumezko eta bi gizonezkoren lanak irakurriko ditugu.
Azkenik, itzulpen bat edo bi
ere irakurtzen saiatzen gara,
literatura unibertsalean euskaraz publikatzen direnak
izan ohi dira, sarritan hauek
ere gaiaren arabera aukeratzen ditugu.
Idazleen bisitak ere izaten
dituzue ezta?
Bai, zorionez Euskal Herria
herri txikia da eta aukera daukagu idazleak ere gonbidatzeko. Aurten, Anjel Lertxundi
gonbidatu genuen baina gora
behera batzuk tarteko ezin
izan du etorri. Hori dela eta,
azkenengo saioan Alaine
Agirre bermeotarra izango da
gure artean eta otsailean
berriz Kattalin Miner gonbidatzeko saiakera ere egingo
dugu, biak ere emakume,
idazle eta gazteak.
Idazleentzako ere interesgarria izaten da irakurleekin berba egitea?
Zalantza barik. Idazleari bere
lana sozializatzeko baliagarria

zaio. Horretaz gain, irakurleak
bere liburua irakurtzean izandako bizipenen berri ere jasotzen du idazleak; zein pasarte
gustatu den gehien edo
pasarte ezberdinek izan ditzaketen interpretazio anitzak…
Hurrengo liburua idazteko ere
pistak jasotzen dituztela esango nuke nik.
Zenbat urte daramatza egitasmoak?
Aurtengoa bosgarren urtea
izango da nik Liburuen
Amuak egitasmoan parte hartuko dudana. Aurretik beste bi
ibili ziren Arrate Egaña eta
Julen Gabiria, baina ni neuk
2013an jaso nuen udalaren
proposamena.
Zeintzuk dira aurrera begirako asmoak?
Orain arte moduan hilabetean
behin elkartu eta lagun giroan
literaturaz goxo-goxo hitz egitea da taldearen helburuetako bat. Denon artean saiatzen
gara irakurritako liburuaren
inguruan berba egin eta ahalik eta zuku gehien ateratzen.
Horretaz gain, asko dira taldearen asmo edo helburuak:
euskaraz irakurri nahi dugunon arteko loturak sortzea,
euskarazko literaturaren inguruko ezagutzak zabaltzea,
euskarazko liburuak irakurtzeko gomendioak eman eta
jasotzea, nobela batek eskaintzen dituen hainbat gaiei
buruz hitz egitea, idazleen
idatz-joerak ezagutzea, bai
estilo aldetik eta baita gai
aldetik ere…
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TALDEAK BERBETAN

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

UDALBARRIAK ZABALIK DAGO TALDEEN IRITZIAK JASOTZEKO.
Bidali idatzia helbide honetara: komunikazioa@ondarroa.eus

Txilixoka Musika Kolektibu>>>

Abenduaren 2an, Txilixoka Egune!
xilixoka Musika Kolektibu
2017ko udaberrian sortu
genuen. Herriko entsegulokaletako musikariok bildu
ginen, antolatzeko beharra ikusten baikenuen.
Sormena bultzatu, lokalen
erabilera erregulatu eta gure
arteko harremanak sendotzea
du helburu, kolektiboan dagoen
jende desberdina elkartuz.
Horretarako, hilean birritan bildu
ohi gara Kofradia Zaharrean.
Nahiz eta gaur egun musika
lokaletako jendea bakarrik egon

T

kolektiboan; etorkizunean musika munduko beste norbanako,
eragile etabarrei parte hartzeko
gonbidapena egiten diegu.
Gure proiektuaren aurkezpen modura, aurten lehenego
aldiz; Txilixoka Egune, egun
osoko jaia ospatuko dugu abenduaren 2an. Eguerditik hasi eta
gauera arte: herri-bazkaria (tikeak sare sozialen bidez eta tabernetan salgai jarriko ditugu), formatu eta musika-estilo guztietako kontzertuak, bertso-saioa eta
askoz gehiago. Gainera, txosna

ere izango dugu, eta irabazitako
diru guztia Kolektiboaren beste
egitasmo berrietan erabiltzeko
bideratuko dugu.
Gurekin harremanetan jartzeko edota gure berriak hurbiletik jarraitzeko Facebook-en
Txilixoka Musika Kolektibu edo
email bidez txilixoka@gmail.
com kontakta gaitzakezue. Adi
ibili! Etorkizunean taldeen
zerrenda eta egitaraua argitaratuko dugu bertan.

EAJ
Bizi, behar egin eta disfrutateko herria.
Ideiak eta Proiektuak behar dira Ondarroarako.
raingo idatzian be Kamiñalde aitatu
behar dogu, oraindik zazpi familia
dagozalako etxetik kanpo. Etxeetako
obrak martxan dagoz eta espero dogu ahal
danik arinen euren etxeetara bueltatea.
Mendiari dagokionez, Udalak lanen
azken fasea kontratatu behar dau, mendia
egonkortzeko. Proiektua zehaztuta dago,
dirua eta udalez gaindiko konpromisoak be
badagoz. Beraz, denporak planifikatu, lanak
kontratatu eta lanak egitea falta da.
Dana dala, uste dogu momentua heldu
jakula Ondarroak behar dituan proiektuak
martxan jarteko. Kamiñaldeko mendi jausiak
egoera ekonomiko kezkagarrian laga dau
herria, baina, horrezaz gain, Udalaren preminen argazkia emon deusku eta arduratuta
gagoz. Izan be, Ondarroako Udalak asko
inprobisatu eta gitxi planifikaten dau eta
benetako arazoak ditu erabagiak hartzeko.
Horretxek berak sortzen dau inprobisatea,
gauzak egitea ondo neurtu barik zeintzuk
diran ondorioak.
Udalak, 2015eko urrian enpresa bat kontratatu eban udalaren antolaketa aztertu eta
hobetzeko proposamenak egiteko. Urte bi
pasa dira, proposamenak jaso dira, eta aldatzen be joan dira baina oraindik ez da erabagirik hartu antolaketa hobetzeko.
Udala ondo antolatuta ez egotea kaltegarria da danontzat. Horrexegaitik da inportantea planifikatea eta erabagiak hartzea.
Pertsona bi dagoz liberatuta udalean, alkatea
eta alkateordea, eta guk ez genduan horren
kontra egin, uste dogulako preminak handiak dirala eta dedikazinoa be parekoa izan
behar dala.
Baina, esan dogunez, ez dabilz ondo planifikaten. Eta horren adibide dira honakoak:
Kaleak, herriko kezka nabarmena, garbi
izateko, planifikatu beharra dago, herriaren
ikuspegi orokorra izan behar da. Bestela
ekintza zehatzak egiten dira baina kale guz-
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tiak ez dagoz bardin zainduta: Pixape,
Madalena, Kamiñazpi… galdetu beharra
dago bertako bizilagunei.
Herritarrak kontzientziatea ondo dago
baina udalak egiten dauenagaz batera joan
behar da. Txakur jabeak txakurrak zaindu
behar ditue baina udalak be zeozer egin
behar dau, esaterako, abisuak emon eta isunak jarri.
Gainera, ondo planifikateko, zenbat diru
dagoan jakin behar dogu. 2017ko aurrekontuak, Udalak aringeingan egin zituan.
Aurkeztu eta bost egunetara onartu zituen
Plenoan. Era berean, ez dakigu zelan doan
aurrekontuaren ejekuzinoa, eta preminazkoa
da hori jakitea, datorren urteko aurrekontuak
hobeto egokitzeko Ondarroako beharrei.
Bestelako gaia dira zamarrak. Lea Artibai
guztirako adostu da zamarrak batzeko sistema eta adibide ona da: ideiak argi dagozanean herrietako behar desbardinei ondo egokitutako proiektuak lortzen dira, aho batez gainera.
Beste alde batetik, Udalean batzordeak
dagoz danoi eragiten deuskuezan gaiak lantzeko. Batzorde batzuk batzen dira bai, berdintasun kontseilua, kultura, kirola, ingurumena. Gainerakoak, esaterako, langileena, ez
da batzorderik izaten, eta horixe izango zan
toki aproposa udalaren antolaketa aztertzeko. Ildo beretik, hirigintza batzordea gitxitan
batzen da eta batzen danean plenorako gairen bat aztertzeko da. Gauza bera gertatzen
da Ogasun batzordeagaz.
Gure ustez, batzordeak proiektuen barri
izateko dira, besteak beste. Proiekturik egon
badago, ez doguz ezagutzen edota sarritan,
alkatetzako dekretuen bidez izaten dogu
euren barri.
Beraz, arduratuta gagoz udalaren planifizazino ezagaitik eta parte hartzea errezteko
gunerik ez dogulako.
Ondarroa eta ondarrutarren alde!!

EHBILDU
Ez da kasualitatea
Ez da kasualitatea munduan biztanleria femeninoa pixka bat handiagoa
izanik ere boterea eta prestigiozko plazak gizonezko-txuri gutxi batzuen
eskuetan egotea.
Ez den bezala kasualitatea lan prekarietateak eta soldata desberdintasunak emakume aurpegia izatea. Egun,
erkidegoan, emakumeek 7.489 euro
gutxiagoko ordainsaria izatea, emakume izate soilagatik. Ezta kasualitatea
ere, kontratuen %93,5a aldi baterako
izatea. Prekario aurpegia dugu. Atera
emakumeen talentua alferrik galtzearen kostu erlatiboa.
Ez da kasualitatea etxeko lanen %70
baino gehiago emakumeen gain jartzea. Ez den bezala kasualitatea, mendekotasun egoeran dauden pertsonen
zaintzaile gehienak, %84a zehazki,
emakumezkoak izatea. Ez ote dakioke
esklabotza deitu? (Silvia Federici)
Zentzu honetan, ezta ere inondik ere
kasualitatea egungo greba apustu handiena zaintzaileengandik etortzea ere.
Ez da kasualitatea beraz, laneko
ordu bakoitzeko emakumeek ez izatea
ezta ordu erdia askatasunez kudeatzeko.
Ez da kasualitatea fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea, elektronika, mantentze lanak… eta mota horretako
ikasketetan %95etik gora gizonezkoak
izatea; eta aldiz, irudi pertsonaleko
ikasketetan %98,6a emakumeak.
Ez da kasualitatea ere, azken ikerketa baten emaitzetan ondorioztatzea,
jada 6 urteko neskatilek ez dutela azkarra izatea emakumeekin lotzen, bai
aldiz gizonezko izatearekin. Ezta izango
beraz kasualitatea, neskatila horien
hazi ahala, eta bere izaera eraiki ahala,
beraien burua ez irudikatzea azkarra
izatearekin.
Ez da kasualitatea taberna barran
eskatuaz, inertziaz ia pentsatu gabe,

infusioa emakumeari egokitzea eta
aldiz zuritoa alboko gizonari.
Ez da kasualitatea ezkongabetasuna
porrot bezala ikustearen mamuak irautea. Eta ez da kasualitatea emakumeek
bortxatuak izan daitezkeela barneratua
izatea.
Ez den bezala kasualitatea, ezta zerbait puntuala ere, aurrera doan urte
honetan 7 izatea eraildako emakumeak
(EH).
Guzti hau eta gogoratuko dituzuen
milaka bizipen pertsonal ez dira kasualitatea. Eta ez da kasualitatea gauzak
behin eta berriz ikusita normala bezala
irudikatzea.
Krak egiten du batzuetan barrenak.
Beti pronostikoen kontra jardun beharra
ez da samurra, eta emakumeok pronostikoak hautsiz baino ezin dugu aurrera
egin (…) Zenbat tona sufrimendu behar
ditugu hau mantentzeko?
Egoera injustu honek ekintza politiko erabakigarriak eskatzen ditu.
Berdintasuna zentzu zabalean ulertuta
erdigunean kokatuko duten aldaketa
ematea eskatzen du, gizarte justuago
eta bizigarriago bat eraikitzeko apustua erdigunean jartzea.
Eta hau herritar guztion gaia ere
bada. Gizarteren oinarrian dagoen sistema subordinatzaile oso bat da eta
sartzen zaigu barruraino. Gorpuztu egiten da gugan. Botere harremanez ari
gara. Justuago izateaz. Emakumeei,
guneak eta atea ukatzen ez jarraitzeaz,
zapalduaren eta baztertuaren aldeko
ardurak hartzeaz.
Ez da kasualitatea ere, ezker udal
honek
urteak
eramatea
Udal
Emakumeen Kontseilua eraiki eta
Etxelila bezalako guneen aldeko apustua burutzen. Beste mundu bat egiteko
planarekin amesten dugunok desikasi,
deseraiki eta eraikitzeko beharrezko
espazio horiek ahalbidetzea.
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1.
Kaixo,
Kiroldegiko piszinetako aldageletan ondo legoke berrikuntzaren
bat egitea, aldageletako dutxek
sarrera/ irteerako atearen ondoan egoteak ez du zentsurik,
umeak atea itxi eta ireki dabilela
dutxatu behar dira eta guraso
guztiak ere hortik pasatzen dira
inolako intimitaterik ez dagoelarik. Aurten gainera igeriketa ikastaro kopurua gehitu egin da ordu
bakoitzean eta aldageketan ez
dago lekurik ume denentzat
(arazo hau batez ere emakumezkoen aldageletan gertatzen da),
dutxa guztiak okupatuta daude
eta zain egon behar izaten da
dutxatzeko eta umeak hoztu egiten dira. Igeriketa ikastaro gehiago badaude, haur gehiago,
horrek esan nahi du diru sarrerak
ere igo direla, beraz diru hori
espero dut kiroldegia berritzera
bideratzea, eta ez hori bakarrik
baita aurrekontua ere kiroldegia
berritzera bideratzea: aldagela
berriak, dutxak ate ondoan ez
egotea, ilea lehortzeko entxufe
gehiago, ispilu eta lababo
berriak, komun gehiago... kirol
eskaintza ere areagotzea (gimnasia erritmikoa, esku pelota),
freskagarri eta kafe makina bat
funtzionatzen dutenak. Azken
finean berrikuntza bat behar du
kiroldegiak eta hau garrantzitsua
da kirola sustatzeko.
Baita ere Zaldupeko kiroldegiko
webgunea berritzea ez legoke
gaizki eta zerrendak eta webgunean publikatzea eta ez paperean kiroldegiko tabloian, horrela
papera gastatzen da eta askoz
erosoagoa da denontzat webgunean publikatzea. Beste udal
batzuekin konparatuz nahikoa
webgune eskas eta pobreak ditu
zaldupeko kiroldegiak eta baita
udalak ere (ordenantza fiskalak,
gardentasuna...) hainbat gauza
falta dira.
Aurrekoan, uztailaren 21ean
zehazki, hau irakurri nuen
Elgetako udalari dagokionez:
"Gipuzkoako Foru Aldundiko
Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirol Departamentuak 13.003,97
euroko diru-laguntza onartu du

Elgetako Udalak kiroldegiko
aldagelak
berritu
ditzan.
"Hainbat proiektu aurkeztu ditugu, baina bakarra onartu digute",
adierazi du kiroletako zinegotzi
Mikel Elkorok. "Kiroldegian bi
aldagela daude eta zaharkituta
daude. Horiek berritu baino
hobetu egingo ditugu"
Ondarroako udalak eskatu al du
inoiz diru laguntzarik aldagelak
berritzeko? Ta eskaera egin badu
zergatik ez dira eman? Elgetako
udalarekin kontaktuan jartzea
pentsatu al duzue berdina egiteko Ondarroako kiroldegian??
Mila esker.

ta noizko arregla ko daben.
Espero hau erantzuti bentzat.
Korrikan etxea juten nazen bakotxin kaka zapaldute nator, jauik
ez dabe batzen kakak ta udalak
bez?plaiko zubitxik zaldupea dun
errixuko paseun kasi arbola gexenak kakaz beteta daz, txorongo
ederrak, aurrekun ume batek kastani zalakun eskun hartuban
kaka, aman kabreu monumentala...ze soluzinoi da honentzat?
Gitxienez zamarreruk kaka batu
enbileuke, udalak zeoze pentsa
ta ein bitxartin.
Mesedez ia erantzun zeinken
refreskune ta kakana.

Erantzuna: Udaleko hainbat
eraikinek behar dituzte berrikuntzak eta udala urtero saiatzen da horiek aztertu eta
lehentasunak jartzen. Kirol arloan esaterako joan den urtean
Zaldupeko futbol zelaia eta
Arraun Elkarteko aldagelak
berritu zituen udalak eta
Kiroldegiko bi aldageletan ume
eta pertsona nagusiak aldatzeko mahai berriak jarri ditu udalak. Aurrekontua murritza da
eta apurka apurka ari gara herritarren zerbitzuak hobetzeko
aldaketak egiten, hurrengo
urteak zailak izango dira baina
batzorde bakoitzak lehentasunak ondo definitzen jakingo
duen konfidantza dauka udalak.
Hori dela eta, egindako ekarpenen gisakoak egiteko batzorde
ezberdinetan parte hartzeko
deia luzatu nahi die udalak
herritarrei.
Bestalde, Elgetako diru-laguntza Gipuzkoako Foru Aldundiak
emandakoa da, Ondarroa
Bizkaiko lurraldean dago eta
beraz ez dagokio laguntza hori
jasotzea. Hala eta guztiz ere,
udal teknikariak adi daude
herritarren beharrak asetzeko
diru-laguntza deialdiei.

Erantzuna: Freskagarri makinarena bideratzen ari gara, kudeaketa aldatu nahi dugu aurrerantzean horrelako arazorik egon
ez dadin eta horregatik luzatu
da hainbeste denboran. Txakur
kakena herritar askoren kezka
da, udalak bere aldetik batzorde
bat martxan jarriko du arazo
honi irtenbidea emateko baina
arazo hau benetan konpontzeko txakur jabeen borondatea
behar da. Udalak orain arte
bitartekoak jarri ditu, informazioa eta kanpaina ezberdinak
martxan jarri ditu, baina benetan arazo honekin bukatzeko
erantzunkizuna txakur jabeena
dela uste du udalak. Hala eta
guztiz ere, udalean gaia landuko dugu eta kezkatuta dauden
herritar guztiei aipatutako
batzordean parte hartzera, guztion artean soilik eraikiko dugulako guztiontzako Ondarroa.

2.
Honarte idatzitxako email batik
erantzun bez udalak... bixar
deporti etxea juteko asmu dakat
ta gustakoaztan jakitxi ia polideportiboko refresco makinak arreglata dazen, ta ez baraz ia zeba

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

900 314 053
24 ordutan martxan zure mezua lagateko!

3.
Hontako etxe bizi lagunek, motorrak aparkatzeko, bira egin behar
dogu, esparru hontan, etxera sartzeko? Hemen dituzue zerbait
ikusteko ta konpontzeko, adiskide. Gehiago barik agur bero bat
ta ia konpontzen duzuen arazo
hau. Erakutsi alkate jaunari ere
mesedez.
Erantzuna: Udaltzaingoak abisua jarri du gune horretan
motorrik ez aparkatzeko. Espero
dugu horrekin arazoa konpondu izana. Mila esker.

AGENDA

AZAROA

Azaro osoan zehar: “Arte dela
medio” ERAKUSKETA Etxelilan.
Erakusketara bisita gidatuak
egongo dira 16 eta 17ko arratsaldeetan. 7 emakume en
movimiento.
• 1-5 (eguaztenetik domekara)/
Kofradia Zaharrean. LITERATUR
AMUAK, ONDARROAKO
LITERATUR JAIALDIA.
• 2 (eguena)/ Kofradia
Zaharrean, 18:00etan. Maria
Ximena Barrera eta Patricia
Leónen (Harvard Unibertsitateko
irakasleak) HITZALDIA: “Project
Zero metodologiaren azalpena”.
• 3, 4 eta 10/ Etxelilan/
EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA ESKOLA. Angela Davis-en
“Emakumea, arraza eta klasea”
liburuan inguruko ikastaroa.
Barikuetan 16:00-20:00etara
eta zapatuetan 09:30-13:30era.
Irakaslea: Danele Sarriugarte.
Izena emon Etxelilan.
• 10 (barikua)/ Kofradia
Zaharrean, 18:00etan. Roberto
Aguado psikologo klinikoaren
HITZALDIA: “El poder está en saber
que puedes”.

- Musika Eskolako ikasleen
OHIKO KONTZERTUA: Herriko taldeak.
-20:00etan Elizan KONTZERTUA
herriko musika taldeak eta txistulariak.
• 25 (zapatua) / Beikozinin KONTZERTUA: GLAUKOMA (Disko
berriaren aurkezpena).
• 27 (astelehena)/ Beikozinin,
18:30ean. HITZALDIA: Amaia
Zurutuza medikua: “Grafenoa”.
Zientziaren Giltzak elkartea.
• 30 (eguena)/ 16:30ean,
Etxelilan. “Volar” dokumentala.
Boga bogak antolatuta.

ABENDUA
• 1-23, Etxelilan ERAKUSKETA:
Virgine Despentes-en liburuan
oinarritutako argazkiz osatutako
Ainara Lasaren lana. .
• 1 (barikua)/ 18:00etan
Etxelilan. “King Kong Teoria”,
Virgine Despentes-en LIBURU
EUSKARATU BERRIAREN AURKEZPENA. Eskafandra.
• 2 (zapatua)/
TXILIXOKA FESTIBALA.

• 14 (martitzena)/ Etxelilan,
17:30etik 19:30era. GURASO
ESKOLAK (0-10 urte bitarteko
umeen gaiak). Nerea Mendizabal
eta Ondarroako Udaleko
Hezkidetza Programako
Hezitzaileak.

• 2 (zapatua)/ Alamedan,
11:00etatik aurrera. Robotika
erakustaldia: “Robotika gelan”.

• 16 eta 17 (eguena eta barikua)/
Etxelilan, arratsaldean. BISITA
GIDATUAK “Arte dela medio” ERAKUSKETAra. 7 emakume en movimiento.

• 4, 11, 13 eta 18 (astelehenak):
Artibai Egoitzan KAMERA EMANALDIAK.

• 18 (zapatua)/ JOSE MARI NABERAN HERRI KROS SOLIDARIOA: 3
ibilbide: Alamedatik, 16:00etan
(TXIKIA, 380 metro), Alamedatik,
16:30ean (ERTAINA, 1.340 m.)
eta 17:00etan (HANDIA, 6.800
m.) Zubi Zahar Herri Ikastolatik.
Amaiera (denena) Itsasaurren.
Parte hartzeko izena eman behar
da: Txikian eta ertainan, euro 2na
partaide bakoitzeko. Handian
parte hartzeko (10 euro)
www.herrikrosa.eus -en izena
emon behar da. Batzen den dirua
Karenka elkartearentzat izango
da.
• 22 (eguaztena), SANTA ZEZILI
EGUNA, musikeroen eguna/
Musika Eskolako ikasleen KALEJIRA.
• 22 (eguaztena)/ 18:00etan
Etxelilan. “Cicatrius (in)visibles”
LIBURUAREN AURKEZPENA.
Hizlariak: Ana Porroche-Escudero
eta Mari Luz Esteban.
• 23 (eguena)/ 19:00etan
Etxelilan. HITZALDIA:
“Emakumeen kontrako indarkeria
komiki munduan”. Hizlaria: Josune
Muñoz (Skolastika). Uxu.
• 24 (barikua) MUSIKALEAN
Musika Tailerreko ikasleekin.
• 24 (barikua)/ 18:00etan
Etxelilan. Beldur Barik lehiaketako sari banaketa.
• 25 (zapatua)/ 19:00etan,
Alamedan. EMAKUMEENGAKO
INDARKERIAREN KONTRAKO
NAZIOARTEKO EGUNA.
KONTZENTRAZIOA.
• 25 (zapatua) SANTA ZEZILIAREN
OSPAKIZUNAK:
- 08:30ean, Ondarroako eta
Debako Txistulariak eta
Ondarroako metal taldearen
KALEJIRA.

• 3 (domeka)
EUSKARAREN EGUNA.

• 5 (martitzena)/ Etxelilan,
17:30etik 19:30era. GURASO
ESKOLAK (0-10 urte bitarteko
umeen gaiak). Nerea Mendizabal
eta Ondarroako Udaleko
Hezkidetza Programako
Hezitzaileak.
• 11 (astelehena)/ Beikozinin,
18:30ean. HITZALDIA: “Kantua
eta zientzia”, Leire Gomez sopranoarekin. Zientziaren Giltzak
elkartea.
• 15 (barikua)/ Etxelilan.
HITZALDIA: “(De)construyendo
identidades, imaginarios y prácticas. Mujeres migrantes africanas
en la encrucijada”. Hizlaria:
Jeanne Rolande Dacougna.
• 15 (barikua) / Musika Eskolan.
Pop-Rock KONTZERTUA musika
eskolako konboen eskutik.
• 17 (domeka) / 19:00etan
Goikozinan. DANTZARTEKO
IKASLEEN EMANALDIA.
• 21 (eguena)/ Arratsaldean,
Antiguako Aman. GABONETAKO
OSPAKIZUNA.
• 22 edo 23 (barikua edo zapatua): GABON KANTAK ABESTEN.
Zaldupe Eskola Publikoa.
• 23 (zapatua)/ 12:00-15:00,
Kofradia Zaharraren inguruan.
SAN TOMAS FESTA: TALOAK,
GABON KANTAK, TXERRI ZOZKETA... Zubi Zahar Herri Ikastola.
• 24 (domeka)/ 12:00etan,
Ibaiondotik Musika Plazara.
OLENTZERO ETA MARIDOMINGIREN KALEJIRA. (Eguraldi txarragaz Kiroldegian izango da jaia)
Zubi Zahar Herri Ikastola.
• 24 (domeka)/ 18:00etan.
Unanue Kamera Korala. GABON
KANTUAK KALEJIRAN.

http://www.udalbarriak.eus/ekitaldiak/

> KULTURA

Giro aparta laga du Marabilli Festibalak herrian

UDAL

guenean hasi eta domekaraino herritarrek mota
guztietako ekintzekin
gozatu ahal izan dute
laugarren
Marabilli
Festibaleko
edizioan.
Kontzertuak, antzerkia, kale animazioa, bertsolaritza eta ikusentzunezkoen emanaldiak izan
dira
aurtengo
edizioan.
Lehenengoz Euskal Herriko sormen saria banatu da eta irabazlea
Asisko Urmeneta marrazkilaria
izan da. Hozkailua antzezlanak
eman dio bukaera jaialdiari eta
bukatutakoan Manuelistak oholtzara igo dira herritarrei eskerrak
emateko.

E

TELEFONOAK

www.ondarroa.eus

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

Parte hartze handia Arrantza Txapelketan

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

00 neska-mutil inguruk
hartu
dute
parte
Arrigorri Itsas Arrantza
elkarteak antolatutako
19. Arrantza Lehiaketan.
Ondarroako umeek guraso zein
aitona-amonez lagunduta edo
lagun artean ekin diote arrantzari, 14:00etatik 17:30ak arte arituz.
Antolatzaileak pozik geratu dira
lehiaketagaz, eta eskerrak eman
dizkiete herriko elkarte, enpresa
eta eragileei, eurei esker beste
hainbat opari ere zozkatu ahal
izan zituztelako.

3

BESTE UDAL ZERBITZUAK
Antiguako Ama Jub.
Artibai Egoitza
94 683 32 31
EtxeLila
94 613 40 08
Guzur Etxea
HHI - EPA
94 683 27 55
Liburutegia
94 683 33 43
Kiroldegia
94 613 42 09
Maskulo Etxea
94 612 97 79
Musika Eskola
94 613 40 63
Turismo Bulegoa
94 683 19 51

Arratsalde pasa Antiguako Ama Elkartean

TELEFONO

INTERESGARRIAK

erriko
gazteenak
Antiguako
Ama
elkartean izan dira
arratsalde pasa, tartean nagusiekin bingoan jolasten ibili dira eta txokolatea eta txurroak jan dituzte. Ez da
lehenengo aldia udalak antzeko
ekimena antolatzen duena, izan
ere, Ondarroako Udalarentzat
garrantzitsua da gaztetxoek
herriko nagusiekin bizipenak
elkarbanatzea eta hauengandik
ikasteko aukera izatea.

H

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

Kofradia
Txalupen sarrera
Enplegu Bulegoa

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

Butanoa
Iberdrola
Telefonika-Aberiak
Ura- Partzuergoa

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

Postetxea
Parrokia
Notaritza

94 683 15 01
94 683 01 98
94 683 00 83

Arraun Egoitza
94 683 33 35
Zaldupe Zelaia
94 683 10 53
KZgunea
94 683 33 45
Lea-Artibai Amankomunazgoa
94 616 90 68
Traste Zaharren Bilketa
900 10 48 78
Lea Artibai Garapen Agentzia
94 683 34 95

EZ
PA
SA
!

-

Bizkaibusa
Euskotrena
PESA
Taxi-Geltokia

