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2013an Ondarroako Udalak
8.000.000 euro edukiko ditu
> Aurten Diputazioak
400.000 euro gutxiago
emango dizkio
Ondarroari

>> Gainera, Diputaziotik
jasotako 4.800.000
eurotik 560.000 bueltan
eman behar zaizkio

>>> Udalak finantziazio
iturri “seguruak eta
nahikoak” eskatu
dizkio Aldundiari

rte amaierarekin batera iritsi da hurrengo
prestatzeko
urtea
sasoia. Aurrekontua
prestatzea da udalak
egin behar izaten duen lanik
garrantzitsuenetako bat. Aurrekontua aurreikuspena da beti.
Bertan agertzen da zeintzuk diren
lehentasunak, zeintzuk asmoak.
Derrigorrez orekatua izan behar
du aurrekontuak, sarrerak eta gastuak berdinak izan behar dute.
Hiru dira udalak dituen sarrerak,
eta bi dira garrantzitsuenak. Bata,
eta nagusiena berau, Udalkutxa.
Bizkaiko Foru Aldundiak irizpide
batzuen arabera Bizkaiko udaletan
egiten duen diru banaketa da
Udalkutxa: biztanle kopuruaren
arabera, eskola kopurua, udalerriaren sakabanaketa, langabezia
datuak...
BFAk azaroan egiten du prebisioa eta horren arabera egiten du
diru banaketa. Banaketa hori ez da
behin betikoa, eta horregatik
azken urteetan itzulketak egin
behar izan ditu udalak, eta itzultzen ari da oraindik ere. Hori dela
eta, udal gobernuak finantzatzeko
beste modu bat eskatu dio Foru
Aldundiari: “Behin eta berriro BFAri
esan diogu udalek finantziazio iturri seguruak eta nahikoak behar
dituztela, eta ez dela batere egokia
dirua banatu eta itzuli behar izatearena, Berriro egiten dugu eskaera bera”.

Beste sarrera nagusia herritarrek ordaintzen dituzten tasa eta
zergak dira. Udalak aurreikusi du
2013an 2012an beste jasoko
duela. 2013rako ez da beste sarrerarik aurreikusten.
Aurreko urtean 1.600.000 euro
jasotzea espero zuen udalak
Ibaiondoko aparkalekuen epe
luzeko alokairutik. Baina sarrera
hori ezin izan da jaso, obra ez delako amaitu eta, gainera, espazio

horren jabetzaren inguruan dagoen arazoarengatik. Hurrengo urtean udalak prudentziaz jokatzea
erabaki du eta ez du diru hori
aurrekontuan sartu, nahiz eta
aparkaleku horiek ahalik eta arinen kudeatzen hasteko asmoa
duen. Beraz, aurreikuspen modura, aurten udalak iaz baino
2.300.000 euro gutxiago edukiko
ditu.

U

> ALKATEA, BERBETAN

2013an,
diru
gutxiago,
baina
elkartasun
gehiago

2013ko tasak eta
prezio publikoak
progresiboagoak
izango dira

Udal Kutxatik jasotakoaren eboluzioa

> Prezio bakarraren
ordez, dirusarreren
arabera ordainduko
dute kiroldegia
herritarrek

>> Diru sarrera
txikiak dituztenek ere
udal zerbitzuak
erabiltzea da
helburua

akoitzak daukanaren
arabera
ordaintzea. Horixe
da udalak nahi
duena. Horretarako, udal tasak, prezio publikoak eta zergak aldatuko
ditu 2013. urtean. Ordutik
aurrera, udaleko zerbitzu
batzuk erabiltzea diru sarreren arabera kobratuko da.
OHZ, zaborra eta estolderia
ordaintzeko diru laguntza
eskatzeko aukera ere egongo da.
Kiroldegia da aldaketa
hori jasango duen zerbitzue-

tako bat. Gaur egun, prezio
publiko bakarra kobratzen
da, eta jubilatu, ezindu eta
familia ugariek deskontua
edukitzen dute.
Prezio publiko bakarra
kobratzeak diru sarrera txikiagoak zituztenak kaltetzen
zituen, diru sarrera gehien
dituztenen onerako. Ikasleen, ezinduen eta familia ugariek laguntzak ere mantendu
egingo dira.
Aldaketa honen helburua
ez da diru gehiago kobratzea, gastuak modu justuagoan banatzea baino.

B
Iazko eta aurtengo sarreren aurreikuspenak
Sarrerak

Aurten, diru-sarrera gutxiago
Hauxe da udalak aurtengo daukan
egoera: Udalkutxatik 4.800.000
euro agindu dituzte, baina aurreko
urteengatik (hasi 2009an eta
2012ra arte) itzuli behar duenagatik 2013rako benetan 4.240.000
euro izango ditu udalak.

>>> TASAK

2012 2013

Udalkutxa
Zergak, tasak
eta prezio publikoak
Besteak (Ibaiondoko
aparkalekuak)

5.200.000

4.200.000

3.500.000

3.500.000

1.600.000

0

Sarrerak guztira

10.000.000

risia gogor ari da astintzen herritarrak: langabezia, prezioak gora,
murrizketak... Erakunde publikoek
ere igartzen dute astindu hori.
Ondarroako udalak, adibidez, aurten iaz baino 2 milioi euro gutxiago edukiko
ditu.
Diru gutxiago edukiko dugu, baina horrek
ez du esan nahi dirurik ez dagoenik. Badago,
baina ondo banatu behar da. Lehentasunak
markatu behar ditugu: zerbitzu publikoak
zaindu nahi ditugu, kultura eta kirola bultzatu nahi ditugu, auzo eta kaleak biziberritu
nahi ditugu...
Familia asko txarto pasatzen ari dira.
Horren aurrean, herritarron arteko elkartasuna derrigorrezkoa da. Bakoitzak daukanaren
eta ahal duenaren arabera ipini behar du:
zergak ordainduta, auzolanean lagunduta...

K

7.700.000

Hori horrela izateko, udala pausoak ematen dabil. Adibidez, aurten zerbitzu publikoen tasak aldatuko ditugu. Hemendik aurrera,
herritar bakoitzak bere diru sarreren arabera
ordainduko ditu udaleko zerbitzu batzuk.
Herriko ekonomia ere indartu nahi dugu.
Horretarako gabiltza herriarrekin batera
Ondarroa 2020 prozesua lantzen, herriaren
egoera ekonomikoa zein den ikusi eta zelako
irtenbideak topatu ahal ditugun ikusteko.
Datorren urtean Alfa eraikina konpontzeko
asmoa ere badaukagu, gero bertara proiekturen bat erakartzeko. Uste dugu eraikin hori
berriro ere martxan ipintzeak herriari onura
asko ekarriko dizkiola. Ea lortzen dugun!
Diru askorik ez egoteak ez du esan nahi
herria gelditu egin behar denik. Diru gutxirekin proiektu estrategikoak aurrera ateratzen
ari gara dagoeneko: Sorkuntza gune bat egi-

ten ari gara Guzur Etxean, herriko artistekin
batera. Laster, Ibaiondoko ibai ertzak eta
padura berreskuratuko ditugu, boluntarioen
laguntzarekin. Borondatea eta auzolana,
horixe da sekretua. Ondarroarrok lehen ere
proiektu handiak atera izan ditugu aurrera,
herritarren borondatean eta auzolanean
oinarrituta. Lehen egin bagenuen, orain ere
egingo dugu!
Herritarren arteko elkartasuna berreskuratu behar dugu, berton bizi eta lan egiten
dugunon artean elkar lagundu, justizia
soziala errealitate bat izateko. Denok batera
egin behar dugu aurrera, inor atzean laga
barik. Eta lortuko dugu, lortuko dugunez!
Argia Ituarte
Ondarroako Alkatea
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>>> AUZO BATZARRAK
>>> ONDARROA 2020 HAUSNARKETA PROZESUA

Herriko ekonomiaren
diagnostikoa egin
dute ondarroarrek
Bigarren fasean, egoera aldatzeko plangintza bat osatuko dute

erriko jende desberdina
batu
da
OND2020 prozesuan,
Ondarroaren egoera
ekonomikoaren
azterketa egin eta irtenbideak
bilatzen ahalegintzeko. Hiru
batzar egin dituzte, bakoitza arlo
bati zuzenduta, azaroa eta abendua bitartean. Guztira 90 pertsonek parte hartu dute, 54 gizonezko eta 46 emakume.
Lehen batzarrean herriko
komertzioa eta turismo arloko
profesionalak batu ziren. Herrian
lanpostu asko sortzen dituen
sektorea da hau. Euren arloan
pauso garrantzitsuak eman direla azpimarratu zuten batzarrera
urreratu zirenek: ondo antolatuta daude, azpiegitura bat osatzen joan dira eta herritar eta
kanpotarren erantzuna ere
hobetzen joan da. Herriak ere
aukera onak eskaintzen dituela
azaldu zuten: herri euskalduna
eta arrantzalea da, identitate
handikoa; kostaldean kokatua
dago, hondartza eta mendia
ditu, eta alde zahar erakargarria
ere bai; eta kaleko bizitza handia
dauka. Gainera, sektore honek
herriko emakume askori ematen
die lana.
Hobetu beharreko aldeak ere
azaldu zituzten: krisiak sektorea
nahiko ahulduta laga du, alokairuen prezioak ez du laguntzen,
eta inguruko herrietan ezarri
diren zentro komertzial handiek
ere eduki dute eragin txarra
herriko komertzioan; herriak
azpiegitura falta ere badaukala
aipatu zuten: aparkatzeko tokirik
ez, errepide eskasak... kaleen txukuntasuna hobetu beharra ere
azpimarratu zuten. Amaitzeko,
autokritika ere egin zuten: sektoreak berritzen jarraitu behar du,
formakuntza jasotzen, teknolo-

Kaleetako arazoak
aztertu dira
auzo batzarretan
> Aurten
konpondu diren
arazoen zerrenda
egin du udalak

>> Datorren
urtean zer egin
behar den esan
dute herritarrek

daleko ordezkariak herriko auzo
guztietako bizilagunekin batu dira
aurten ere, auzo
batzarretan. Aurreko urteko
batzarretan esan zirenak errepasatu dituzte, urtean zehar
zer egin den ikusteko: auzo
batzuetako argiteria hobetu
da, kontenedorak lekuz aldatu
dira, jarrilekuak, barandak eta
ispiluak ipini, badenak egin,
piboteak kendu, txirrist ez egiteko produktua bota Kale
Handin, jolaslekuak konpondu eta berriak ipini Gorozikan...
Hurrengo hilabete eta urteetan egin behar diren konponketak ere azaldu dituzte
auzokoek: Iparkalekoek kaleko adokinak konpontzeko
eskatzen dute; Errenteria

auzokoentzako oso garrantzitsua da uxolen arazoari irtenbidea topatzea, erreka gero
eta gorago igotzen baita
euren auzoan; Errabala Txikinean erabiltzen ez diren kable
elektrikoak kentzeko eskatu
dute; eta Kamiñazpin errepideko seinale gehiago ipintzeko. Eskari orokorrak ere egin
dituzte herritar batzuek: hileta
zibilak egiteko leku bat, adibidez. Beste arazo batzuk, kale
guztiek dituzte. Esaterako, txakurren kakak edo espaloietan
aparkatutako kotxeak.
Udala, arazo hauetako
batzuk konpontzen hasi da.
Beste batzuei irtenbidea topatzeko dirua gordeko du
2013ko aurrekontuan. Batzar
guztietako aktak udalaren
web orrian daude ikusgai:
www.ondarroa.eu
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gia berrietara egokitzen eta
antolaketa hobetzen.
Arrantza, indarra galtzen
Bigarren batzarrean arrantza eta
industriako ordezkariak batu
ziren. Euren arloan dauden alde
positiboak azpimarratu zituzten:
arrantza sektoreak esperientzia
handia dauka, eta izen erreferentziala ere bai. Izen hori gehiago
erabili behar dela aitatu zuten.
Portuan arrain freskoa sartzen
da, kalitate handikoa, eta horren
eskaria handituz doa. Kanpoko
txalopak ere sartzen dira, handizkako eskari handia dagoelako.
Flota berritua ere badauka Ondarroak.
Sektoreak oztopo handiak ere
baditu: kuotek arrantzatu daitekeena mugatzen dute, gastuak
handitzen doazen bitartean.
Ondarroako portua ez dago
modernizatua, eta konpetitibitatea galtzen doa. Lan baldintzak
ere hobetu egin behar direla
azpimarratu zuten, jende berria
erakartzeko. Amaitzeko, hurrengorako eskari bat ere egin zuten
batzarrean egon zirenek: etorki-

nek ere parte hartu behar dutela
hausnarketan, euren ikuspegia
eman ahal izateko.
Herritar guztiei zabalik egin
zen hirugarren batzarrean beste
hainbat ideia proposatu zituzten:
portua enpresa berrien kokaleku
izatea, baita aisialdirako zerbitzuena ere; sektore berriak indartzea (adibidez, akuikultura);
turismo kultural eta naturala bultzatzea; jatetxe eta ostatuen zerbitzua handitzea...
Prozesuaren bigarren fasea
urtarrilean ipiniko da martxan,
eta egoerari buelta emateko
ekintzak proposatuko dituzte.
Batzar guztiak Kofradia Zaharrean izango dira. Hauxe da
egingo diren batzarren egutegia:
- Merkataritza eta Turismoa,
urtarrilak 29, 15:00etan.
- Arrantza eta Industria,
urtarrilak 31, 18:00etan.
- Batzar zabala, otsailak 14,
18:00etan.
Prozesuko akta guztiak Ondarroako udalaren web orrian
daude ikusgai, OND2020 atalean.

INGURUMENA
Allerin etxeak egiteko plana
bertan behera geratu da,
epaileen aginduz
012ko
uztailean
EAEko auzitegi gorenak Alleri inguruak
urbanizatzeko proiektua ilegala zela ebatsi
zuen. Hori esateko arrazoi
nagusia lurraren kalifikazio
ezegokia izan zen. Izan ere,
Alleriko lurra hiri-lur izendatu
zen 1994an (1997an onartu
zen behin betiko izendapen
hori), baina eremuak ez ditu
hiri-lur batek eduki beharko
lituzken ezaugarriak (urbaniza-
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zioa, azpiegiturak...).
Epaiaren ondorioz, udalak
bertan behera laga du eremu
horretarako zeukan urbanizazio proiektua. Erabaki hori
2012ko abenduko udal batzan
hartu zen. Gainera, epaileek lur
horiek hiri-eremu ez direla
esan dutenez, guneak aurretik
zuen kalifikazioa hartu beharko du berriro: hau da, eraikigarria ez den lur izendapena.
Ardura hori Bizkaiko Foru
Aldundiarena da.
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AZPIEGITURAK

3

HIRIGINTZA

Udalak 190.000 euroko
dirulaguntza lortu du proiektu
desberdinak aurrera eroateko
> Alfa eraikina konpontzeko
63.000 euro lortu ditu

> Gaztelekuaren eraikina
berritzeko 23.000 euro
eskuratu ditu

>>> Badenak, herriko toki gehiagotan
Udalak baden gehiago ipini ditu herriko toki batzutan, kotxeen abiadura moteldu eta oinezkoan segurtasuna handitzeko. Hauek dira lekuak:
Astillerun, Artabideko bi zebrabidetan, Gorozikan eta Ibaiondon. Auzo
batzar eta ibilaldietan sarritan atera den gaia izan da badenena, batez
ere errepide zabalak dituzten auzoetan.

usko Jaurlaritzak kostaldeko herriak biziberritzeko
dirulaguntzak atera ditu
aurten. Deialdi horretatik Ondarroako Udalak 190.000 euro lortu
ditu, herrian martxan dituen
proiektu desberdinetarako.
Diru kopuru handi bat Alfa
eraikina konpontzeko lortu du.
63.000 euro, hain zuzen ere. Eraikin hori itxita egon da azken
urteetan, eta denborak sortzen
dituen arazoak ditu: hezetasunak izorratutako hormak, kristal
apurtuak... dirulaguntzarekin
arazo horiek konpondu eta eraikina txukun laga ahalko da, etorkizunean bere erabilera enkantera atera ahal izateko.
Gaztelekuaren eta Etxe Lilaren eraikina konpontzeko ere
23.513 euro lortu ditu. Artibai
kaletik futbol zelaira elektrizitatea eta hilerrira ura eroateko
proiektuek ere lortu dute dirulaguntza. Eta urtean zehar Allerin
egindako ikerketa eta irteerek
ere bai.

E

>>> Artibai kalean aparkalekuak
egokitzen
Aurretik zegoen espaloi zatia kendu eta aparkalekuak egokituko ditu
udalak Artibai kalean. Modu horretara, espazio gehiago irabaziko du
errepideak. Bide batez, lur azpitik elektrizitate instalazioak sartu dira,
futbol zelai berria energiaz hornitzeko.

>>> Alde Zaharrean trafikoa
mugatu egingo da

ALFA ETXEA>>> Goiko bost argazkietan Alfa eraikinaren gaur egunean daukan egoera ikus dezakegu.

Trafikoa mugatzeko sistema ipiniko du udalak Alde Zaharrean. Pibote
bi ipiniko dira, bata Musika Plaza parean, eta bestea, Kamiñalde eta
Kale Handi artean. Piboteak jaitsita egongo dira karga deskarga orduetan. Beste orduetan pibote horiek jaisteko giltza zerbitzu publikoek
edukiko dute.
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BARRIMOTZAK
UDAL ARTXIBOA

KULTURA

ONGIZATE

> Bertsolaritza
ikastaroan izena
eman daiteke
oraindik

> Gizarte zerbitzu
guztien gida,
interneten

Jada martxan da bertsolaritza
ikastaroa. Irakaslea, Abadiñoko
Eneko Abasolo Abarkas bertsolaria, eta hitzordua, aste bitik behin,
eguaztenetan,
19:30-21:30ak
bitartean, Kultur Etxean. Oraindik
pare bat lagunentzako lekua
badago. Animatuz gero, deitu 94
683 36 69ra izena emateko.

Artxibo Historikoa
‘klik’ batean
> Udala artxibo
historikoa
digitalizatzen
hasi da

>> Internet bidez
kontsultatzeko
aukera egongo da

ndarroako Udal Artxiboak,
Udalak sortu eta jaso
dituen agiriak gordetzen
ditu. Artxiboko fondoa edo funtsa
zati bitan dago banatuta: azpifunts historikoa (herria sortu
zenetik eta 1940. urtera artekoa)
eta azpifunts administratiboa
(1940. urtetik gaur artekoa).
Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Ondarroako Udalak sinatu zuten
hitzarmen baten ondorioz erabaki zen azpifunts historikoa Aldundiaren Artxiboan gordetzea, eta
han dago 1993. urtea geroztik.
Dokumentazioak 17 metro linealeko bolumena dauka. Hitzarmenean jasotzen denez “Udalak
artxiboaren jabetza osoa mantentzen du, eta era berean, agirien
gaineko eskubide osoak gordetzen ditu”. Aldundiaren eginkizunen artean honakoak daude: funtsa baldintza egokienetan gordetzea, dagozkion deskribapenak
egitea, eta, beharrezkotzat jotzen
denean, kopiak egitea (mikrofilmak edo beste sistemaren bat
erabilita).

Arlo honetan, azken hogei
urteetan aurrerapausorik ez dela
eman ikusirik, udalak, herritarren
ondarea denon eskura jartzeko
asmoz, funts historikoa digitalizatzea erabaki du. Lanaren lehenengo fasea aurten burutzen ari da,
eta udalak 2.500 euroko dirulaguntza jaso du Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailetik (aurrekontuaren
erdia).
Jose Valderrey-ri egokitu zaio
lana (goiko argazkian, ezkerretik
lehenengoa), proposamenik interesgarriena berea izan da eta:
11.500 irudi digitalizatzeko konpromisoa hartu du (22.000 orri
inguru).
Agiri zaharrenetatik hastea
erabaki du udalak, besteak beste,
hiri–gutunaren ondokoa (confirmación de la carta puebla deritzona), formatu handieneko
dokumentuak, eta informazio
interesgarrienak dituztenak.
Lanaren emaitzak interneteko
“Badator” datu-basean eskegiko
dira, eta liburutegian ere kopia
bat egongo da, denon esku.

O

> Kulturako
aurtengo
dirulaguntzak,
interneten ikusgai
Aurten kultura batzordeak banatuko dituen dirulaguntzen zerrenda osoa Ondarroako Udalaren
web orrian dago ikusgai, Kultura
atalean. www.ondarroa.eu.

Ondarroarrek jaso ditzaketen
gizarte zerbitzu guztien gida ipini
du Ongizate batzordeak udalaren
web orrian, herritarrek euren
beharrei hobetoen erantzuten
dieten laguntzak topatu ahal izateko.

KIROLA • 600 argazki, kirolari
ateak zabaltzeko
Ateak zabalik kirolari kanpainak 600 argazki jaso ditu
dagoeneko. Irudi horietan herritarrak agertzen dira,
leku desberdinetan kirola egiten, eskuan bandera bat
dutela. Eskumako argazkian, Aurrera Mendi Taldekoak.
Ekimen honen helburu nagusienetariko bat, kirol zaletasuna “herriratzea” edo “azaleratzea” da, hau da, herriko
kirolarien berri ematea herritar guztiei. Astero, udaleko
web orrian argazkiak eguneratzen dira eta kanpainaren
bukaeran, argazki guztiekin ikus-entzunezko muntaia
bat prestatuko da. Bidaltzen den argazki bakoitzari zenbaki bat jartzen zaio eta Gabonetan burutuko den zozketa sartzen da zuzenean. Animatu eta parte hartu!
Bidali argazkiak hona: kirolagenda@gmail.com

> 7.000 euroko
laguntza, Alleriko
proiektuarentzat
Alleriko padura eta Artibaiko
basoa berreskuratzeko udalaren
proiektuak 7.000 euroko laguntza
jaso du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailaren eskutik. Eremu hori
BBG (Babes bereziko gunea) izendatua dago, eta horrek lagundu
du dirulaguntza lortzen.

KIROLA

BERDINTASUNA
> Emakumeren
bat erailtzen
badute,
udalak salaketa
publikoak egingo
ditu beti

EUSKARA

> Kiroldegiko
kantxaren zorua
konpondu da…

> Etorkinentzako
euskara
ikastaroak
debalde
Euskara ikastaroak eskainiko ditu
Ondarroako Udalak etorkinentzat.
Eskolak AEKren euskaltegian
emango dira urtarriletik aurrera
eta ekainera bitartean, Aisa etorkinak euskara ikasten programa
baliatuz. Horri esker, etorkinek
debalde jasoko dituzte ikastarook. Astean bi egunetan lau orduko
eskolak izango dituzte eta, guztira, 120 orduko iraupena izango du
ikastaroak. Iaz talde bi sortu ziren
eta espero da aurten ere harrera
ona izatea eskaintza honek. Ordutegia, ohi den bezala, taldekideen
premiaren arabera zehaztuko da.
Izena eman daiteke urtarrilaren 4a
arte, Ondarroako Udaleko Euskara
sailean eta Gizarte Zerbitzuetan.
Telefonoz ere bai egin daiteke: 94
683 36 68 edo 94 683 36 71.

INGURUMENA

Ondarroako Udalaren eta ordezkarien ardura da indarkeria
matxistaren aurkako kultura sortzeko egin beharreko jardunak
antolatzea. Horregatik indarkeria
matxistaren ondorioz emakumeak
erailtzen direnean salaketa publikoak egingo dira. Erailketa Euskal Herri mailan gertatzen bada,
Udalak
elkarretaratze-deia
egingo du. Deialdiak Ondarroako
emakumeen Udal berdintasun
kontseiluak bultzatuko ditu eta
udalak babes osoa emango du
udal ordezkarien presentzia bermatuz. Elkarretaratzera deitzeaz
gain, Udalak bandera feminista
krespoi beltzarekin ikusgai jarriko
du. Heriotza eskualdean gertatzen
bada, aurreko guztiaz gain, dagokion herriaren elkarretaratzera
joateko deia zabalduko da.

Kiroldegiko kantxako zoruan zeuden arazoei irtenbidea emateko
zenbait konponketa egin dituzte
udaleko brigadako langileek. Obra
hori aprobetxatuta, zoruko marrak
saskibaloiko araudi berrietara
egokitu dira. izan ere, saskibaloiko
liga txapelketa ofizialeko partiduak jokatzen dira bertan.

> …Eta gimnasioa
handitu egin da
Egunetik egunera gimnasioaren
erabilera gehitzen zihoanez, “txiki”
geratuta zegoen. Ondorioz, alboko squach-eko gelarekin batzeko
obrak egin dira. Horrela, gimnasioa handitzea lortu da. oso harrera ona eduki du erabiltzaileen
aldetik.

> 15.000 bisita
eduki ditu
dagoeneko
Kirol Agendak
2011ko urriaren 28-29 asteburuan
jarri zuen abian ekimen hau Kirol
batzordeak, eta 15.000 sarrera
izan ditu dagoeneko. Bitarte
horretan, Ondarroako kirolarien
berri ematen ahalegindu dira
batzordekoak, eta astero kirol
agenda (ostegunetan) eta kirol
emaitzak (martitzenetan) publikatu dituzte. Udalaren web orrian
daukazue ikusgai: www.ondarroa.eu
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BATZORDEAK

Urtarrilean ipiniko
da martxan
Aniztasun
Batzordea
ilabetetan
etorkinekin
batzartzen egon eta gero,
urtarrilean batuko da lehenengo bider Aniztasun batzordea.
Herrian zentsatuta dauden atzerritar guztiei gonbidapen bana bidali die udalak, eta herriko etorkinen
elkarteak ere jakinaren gainean
daude. Horrela, urtarrilaren 18an
herriko jatorri desberdineko etorkin guztiak batuko dira udaletxean, euren arazoen eta proposamenen berri emateko. Batzar hori
arratsaldeko 18:00retan izango da
eta Anitzak elkarteak dinamizatuko du.
Etorkinekin batzarra egin eta
gero, otsailaren 1ean, arratsaldeko
18:00etan, Aniztasun Batzorde
zabala batuko da. Bertara, etorkinez gain, herriko eragileak ere
urreratuko dira: sindikatu, elkarte

H

^ ONGIZATE • Ongizateko taldeak, herria sentsibilizatzen >>>
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kultural, kirol talde, herri mugimenduetako kideak... Batzar
honen asmoa etorkinen eta herriko elkarteen arteko zubiak eraiki
eta proiektu komunak sortu ahal
izatea da.
Ondarroan gero eta jatorri desberdin gehiagoko jendea bizi da;
pertsona horien artean harremanak bultzatzea da udalaren nahia.
Kultura desberdineko jendea elkar
ezagutzea, eta elkarrekin lanean
ipintzea, horrek herriko elkarbizitza hobetuko duelakoan.

>>>BATZARRAK
• urtarrilaren 18an, 18:00etan
Anitzak elkarteak dinamizatuta.
• otsailaren 1ean, 18:00etan Aniztasun Batzorde zabala batuko da.

Aurten egin da lehenengo bider herriko ongizateko taldeen sentsibilizazio kanpaina. Herriko taldeak elkar
ezagutzeko balio izan du, eta bizitzari begiratzeko modu asko daudela erakusteko: desberdintasun psikiko eta
fisikoak ez dira oztopoak, bizitzeko modu desberdinak baino. Kanpainan ikusgai eta entzungai izan dira hainbat pelikula eta dokumental, erakusketa, formakuntzarako hitzaldi... eta parte zuzena hartzeko ekimenak ere
egon dira, gazte zein nagusientzat. Adibidez, kirol egokituen erakustaldia (argazkian agertzen dena). Ongizate batzordeak egitarau hau aurrera ateratzen lagundu duten guztiak eskertu nahi ditu.

> EUSKARA •
Literatur amuen
arrantza oparoa
Arrakastatsuak izan dira aurtengo literatur amuak. Bi astetan
zehar, antzerkiak, musikak, errezitaldiek eta irakurle klubak
hartu zituzten Ondarroako bazterrak. Aurten, estreinakoz,
Nanoipuin lehiaketa ere ospatu
da. Irabazlea Joxemari Urteaga
izan da (ezkerreko argazkian)
eta, laster, nanoipuin guztiak irakurtzeko aukera egongo da.

^ INGURUMENA • Padura bisitatu dute
herritarrek

>>>

Ingurumen batzordeak antolatuta, herriko padura bisitatu ahal izan
dute herritarrek. Herriko ikastetxeetako umeek ere bisitatu dute hezegunea, Debanatura elkarteko biologoen eskutik. Talde honeko kideak
ikerketa bat burutu dute eremu horretan topatu ahal diren hegazti eta
anfibioei buruz.

< ^ BERDINTASUNA •
Kalez kale, emakumeenganako
biolentzia salatzen >>>
Emakumeen udal kontseiluak egitarau zabala antolatu
du aurtengo azaroan ere. Jardunaldien asmoa emakumeenganako biolentziari aurre egitea izan da. Ekintza
desberdinetan parte hartzeko aukera egon da. Autodefentsa ikastaroetan biolentzia fisikoari aurre egiteko
teknikak ikasi dituzte hainbat emakumek. Eta manifestazio eta arte ikuskizunen bitartez, biolentziaren kontrako salaketa kaleratu dute. Ezkerreko argazkian aurtengo Beldur Barik lehiaketako saridunak ageri dira.
Goiko argazkian, azaroaren 25eko manifestazioaren
hasiera Alamedatik.
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TALDEAK BERBETAN
UDALBARRIAK ZABALIK DAGO TALDEEN IRITZIAK JASOTZEKO.
Bidali zeure taldearen idatzia helbide honetara: komunikazioa@ondarroakoudala.net

ZATOZTE, ONDARROAKO DENDARI ELKARTEA

“Herri bat ez dugu ulertzen komertzio eta ostalaritzarik gabe, ezta alderantziz ere”
000. urtean eta Ondarroa 2010 Plan Estrategikoaren
deialdiari
erantzunez,
herriko
enpresari txiki edo dendariak batu eta bizpahiru batzar
egin ondoren, Zatozte, Ondarroako Dendari Elkartea sortu
genuen 2001. urtean.
Irabazi gabeko elkartea gara.
Ondarroa arlo guztietan dinamizatzeko asmoz eta herri moderno eta erakargarri bat sortzeko
nahiarekin eratu genuen. Herri
bat ez dugu ulertzen komertzio
eta ostalaritzarik gabe eta ezta
alderantziz ere. Honela herriko
merkataritzaren eta herriaren
alde bere osotasunean lan eginez.
Betidanik garrantzitsua iruditu
zaigu elkartuta lan egitea baina
garai hauetan ezinbestekoa dela
ikusten dugu. Oraindik elkartean
ez zaudeten merkatarioi ere,
hemendik dei egiten dizuegu

2

elkartera hurbildu eta denok
batera enpresari txikiok ditugun
arazoei aurre egiten saiatzeko.
Zenbat eta gehiago izan, indar
eta aukera gehiago izango ditugu entitate desberdinen aurrean
gure interesak defendatzeko.
Herrian gertatzen den guztiari
buruz iritzia eman eta aktiboki
parte hartzen duen elkarte bat
gara. Gure herria eta herritarrentzako hoberena lortzeko asmoz,
bai udaletxearekin eta baita gainontzeko erakundeekin hitz egiteko aukera dugu, herriaren garbiketa eta segurtasuna bezalako
gaietan gure iritziak eta iradokizunak emanez.
ZATOZTE
ELKARTEAK
eskaintzen dituen zerbitzuak
honako hauek dira:
BAZKIDEEI BEGIRA:
• Aholkularitza: Laguntzak,
langilegoa, obrak, araudiak....

• Entitate ezberdinekin bitartekaritza, Eusko Jaurlaritza,
Udala, (ingurumen batzordea:
kaleak, garbitasuna, argiak, hirigintza batzordea: obrak, aparkalekuak…)
• Komunikazioa eta sentsibilizazio ekintzak:
web orria
www.zatozte-ondarroa.com
• Merkataritza eta Ostalaritza
dinamizazioa: Merkatu txikia,

BILDU

Gabonetako zozketa, eskaintza
bereziak…
• Formakuntza iraunkorra:
ikastaro ezberdinak, banaka naiz
Leartibai Garapen Agentziarekin
adostuta. Beti ere merkatari eta
ostalarien premiei begiratuta.

eskutik Ondarroako gure establezimenduetan kontsumitzen
duten bezeroek saria edukitzen
dute. Oso garrantzitsua da jendeari balio gehigarri bat ematea,
Kanpainaren helburua herritarrak gure herrian erosketak egitea izaten da, beraien fideltasuna
eskertuz. Ondarroako herria
aproposa da erosketak egiteko,
denda ugari, produktu eta zerbitzuen gama oso zabala eskaintzen baititugu urte guztian zehar.
Herri txikietan, komertzioa
kolokan dagoen honetan, etxekoa defendatu behar dugu, gaurko fideltasunak, biharko iraunkortasuna bermatzen duelako.
Eskerrik asko gurekin kontatzen
duzuen guztioi.
ZAINDU ONDARRU,
ZEURI BE BARA TA!!!

BEZEROARI BEGIRA:
Urtean zehar eta Gabonetan
bereziki, Zatozteko bazkideen

www.zatozte-ondarroa.com //
zatozte@euskalnet.net //
Tel.: 94 683 17 27

EAJ
Urte berrian,
lanean jarraitzeko prest

oan da 2012. urtea. Hilabete oparoak izan dira, eta Bilduk proiektu
asko atera ditu aurrera udalean.
Arlo guztiak lantzen ahalegindu
gara, nahiz eta batzuetan besteetan baino emaitza hobeak eduki. Lortu
ditugun dirulaguntzek erakusten dute
bide onetik goazela.
Gure helburu nagusia zerbitzu publikoak mantentzea izan da, eta lortu
dugu. Baina gauza gehiago ere egin
ditugu. Herriko auzoak hobetzen ahalegindu gara (Iturribarri barritu dugu, parkeetako jolaslekuak konpondu ditugu...). Aurrezteko pausoak ere eman
ditugu (futbol zelaian bedar artifiziala
ipintzen ari gara, beste herrietako
zelaiak ez alokatzeko; kaleko argietan
fluxua erregulatu eta gutxiago kontsumitzeko sistema ipini dugu; azpikontratatak berraztertu ditugu, udalarentzat
gastu handia direlako eta lanpostu
eskasagoak sortzen dituztelako...). Espazio zaharrak egokitu eta berriak sortu
ditugu (Etxelila Emakumeen topalekua,
Guzur Etxean Sorkuntza Gunea...).
Herrian euskaraz bizi ahal izateko,
UEMAn sartu gara. Eta 2020ra bitarteko
plan estrategikoa ere lantzen gabiltza.

J

Aurtengorako proiektuak
Iaz zabaldutako bidetik jarraitu nahi
dugu aurten ere.
Auzoetan konponketak egiten jarraituko dugu, eta horretarako dirua laga
dugu aurrekontuetan. Diru publikoa
aurrezten ere jarraitu nahi dugu, baina
zerbitzu publikoak ukitu barik. Horreta-

rako, beharrezkoak ez diren gastuak
murrizten ari gara: telefono eta argindar
kontratuak berraztertzen ari gara, eta
argi kontsumoa txikitzen jarraituko
dugu. Garapen ekonomikoa ere bultzatu nahi dugu. Aurten Alfa eraikina konponduko dugu, gero bertan proiektuak
martxan ipini ahal izateko. Aniztasun
batzordea ere martxan ipiniko dugu,
herritarrak eta etorkinak elkarrekin
lanean ipintzeko. Ingurumenari ere bultzada emango diogu. Horretarako,
padura eta ibai-basoak berreskuratzen
hasiko gara aurten.
Independentzia behar dugu!
Geure indar guztiekin ari gara lanean,
baina bidean oztopo handiak topatzen
ditugu. Traba horietako asko Madriletik
datoz. Espainiak dekretu bidez agintzen
du erreinuko hiriburutik, gure herrian
zer nahi dugun galdetu barik. Dekretu
horien aurrean guk ez daukagu burujabetzarik. Madrilek agintzen digu gure
herrietan zer egin behar dugun. Murrizketak eta politika atzerakoiak agintzen
dizkigu, euskal herritarrak kaltetzen eta
pobretzen dituzten politikak. Geure
buruen jabe izatea derrigorrezkoa
dugu, etorkizun oparo bat eduki ahal
izateko, eredu ekonomiko eta politikoa
berriak bultzatzeko. Argi esan behar
diogu Espainiari hemen bere etorkizunaren jabe izan nahi duen herri bat
dagoela!
bildu.info/ondarroa

Economía
Ekonomia

zken lau urteotan Ondarruk
450 biztanle inguru galdu ditu.
Datua adierazgarria izan arren
ez da berria. Apurka apurka
herria husten ari zaigu, arrantza eta bere inguruko industriaren jarduna
nabarmen jeitsi direlako.
ARRANTZA PORTUA da Ondarroako
jarduera ekonomiko nagusia, eta gaur
egun portuak laurogeita hamarreko
hamarkadan zuen itsasontzi erdirik ere ez
dauka.
Arrainaren merkaturatzean eta banaketan izandako aldaketek, arrain-lonjen
ohizko errola aldatzen ari dira.
Horregaitik, ezinbestekoa da arrainaren
hotz katea mantentzea, etiketatzea, manipulatzea, eta arrain prestatua modu egokian egiteko ARRAIN LONJA edo merkadua egotea.
Ildo beretik, azpiegitura berria behar
dugu aipatu jardunak bizitasun eta produkzio handiagoarekin gauzatzeko.
ITSAS POLIGONO INDUSTRIALA bultzatu behar dogu (Itsas industrialdea),
Ondarroako garapen ekonomikorako egitasmo estrategikoa delako.
Ondarruko portuko garapen ekonomikoak gauza biak eskatzen ditu: Alde batetik arrain-lonja eraikitzea , bertan deskargak eta arrainaren salmenta elkartzeko,
eta bestetik Itsas Industrialdea , non
autonomoek eta empresa txikiek merkatura aterako diren produktoei balore erantsia emango dioten , arrainaren prestaketa, manipulazio eta eraldaketaren bitartez.
Horrela, Ondarruko portuko arrain salmentaren profesionalek, euren jakituria
eta ekimena gauzatzeko bidea izango
lukete.

A

n los últimos cuatro años, Ondarroa
ha perdido alrededor de 450 habitantes. El dato es esclarecedor, aunque no es nuevo, ya que la villa,
desde hace muchos años, padece
una constante pérdida de población, debida
fundamentalmente al declive de la actividad
pesquera, y de su industria asociada.
La actividad económica principal de
Ondarroa es el PUERTO PESQUERO, que
actualmente tiene menos de la mitad de la
flota que en la década de los noventa.
Las transformaciones que se están produciendo en la comercialización y distribución
del pescado, están cambiando el papel tradicional de los mercados o lonjas de pescado.
Es imprescindible que exista una LONJA o
mercado que sirva para conservar la cadena
de frío del pescado en condiciones, la trazabilidad y el etiquetado, e incluso para la manipulación, fileteado y elaboración de pescado
preparado.
Pero además se necesita contar con un
equipamiento que permita desarrollar todas
esas labores con más intensidad y producción.
Debemos impulsar un POLÍGONO
INDUSTRIAL MARÍTIMO (Itsas Industrialdea), que es un proyecto estratégico para el
desarrollo económico de Ondarroa.
El desarrollo económico y progreso del
puerto de Ondarroa como pueblo debe combinar la construcción de una lonja que centralizará descargas y venta del producto, con un
Itsas Industrialdea que posibilite que se ubiquen en él pequeñas empresas y autónomos
que realicen actividades de elaboración y tratamiento del pescado que supongan un valor
añadido para el producto a comercializar.
De esta forma estamos dando viabilidad e
impulso al saber hacer y emprendizaje que
tienen los profesionales de las comercialización del pescado.

E
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2012ko urritik abendura bitarteko mezuak
GUTUNAK (buzoitik)
1. ZALDUPEN obrak egiten ari
dira, baina Herriarena denez,
udaletxeak egin behar ditu
obrak… Nik uste dut egokiagoa
izango litzakeela KIROL GUNEA
OSOA egitea. (Udalaren erantzuna: Kirol gune bezala dago
izendatuta eta inbertsioak
gauzatzeko garai hoberenak
ez badira ere,
badaude
aurreikusita zenbait proiektu
posible.)
Zaldupen bedar artifiziala jartzea ondo iruditzen zait. Arinago
egin behar zen. Horrela entrenamenduak ere bertan egin ditzakegu eta merkeago denontzat
(Berritxun egin barik). Gaur egun
korrikan egiteko ere, oso ondo
daukagu Ondarru: alde batetik
Errenderira arte, eta Kamiñazpitik bueltan ere, edo beste aldetik,
Portura, hondartzako muzturrera, edo Saturraranera arte ere.
Baina gure umeak erbestera joaten direnean partiduak jokatzera,
gure umeek daukate: dutxak eta
aldagela ganorazkoak eta askotan kiroldegi barruan ere (gureak
indezenteak dira: zaharrak, eskasak eta txikiegiak ume guztientzat) eta baita be KOMUNAK:
Komun publikoak, gurasoentzat
edo umeak jokatzen ikusten joaten diren guztientzat. Kanpotarrek galdetzen dutenean Zaldupen KOMUNAK nun dauden lotsa
emoten du esatea nun dauden:
HOBETO ESATEA EZ DAUKAGULA
KOMUNIK. Futbol zelaikoak indezenteak dira eta kiroldegian ere
ez daude kanpokoentzat eta kanpoan, denek aurkitzeko moduan.
Futbol zelaiko tabernan ere ez
dago komunik, eta gainera inguruan beste tabernarik ez egon
eran, taberna horreri ere etekin
gehiago atera beharko litzateke
(konkurtso publiko bitartez edo
jende gaztea jarri lanean edo
jende boluntarioa, paroan dagoena edo diro premian). Ikusten da
Berritxuko futbol zelaiko tabernak ze martxa daukan (orain
ondarrutarren falta hartuko du).
(Zaldupe udal futbol zelai
berriko proiektuaren bigarren fasean, komun publikoak
daude aurreikusita. Bestalde,
kiroldegiari dagokionez, aurten bertan ireki da komun
publiko bat sarrera nagusiko
eskumako aldean.)
APARKALEKU aldetik, ikusten dut,
gaur egun mugimendu asko
dagoela kiroldegiko kurtsiloekin
eta egun askotan lekurik ere ez
da egoten aparkatzeko. Baina ez
lekurik ez dagoelako, jendeak
edozelan aparkatzen duelako
baino. ANEXOAn leku asko dago
aparkatzeko baina antolakuntza
falta du. Egun hauetan egin
dituen zaparrada guztiekin,
putzuz beteta egon da eta aparkatzea zaila egiten zen. Gaur
egun Karabanak ezkina batean
aparkatuta, ondo legoke harritxirria botatea edo hobeto, asfaltatu eta markatu, leku soberan
dago-eta. Ikusten dut ere, aparkaleku eta kiroldegi artean paso

bat beharko litzakeela Anexoan
aparkatzerakoan kiroldegiari
buelta osoa eman behar zaio,
bertara joateko. Sei t’erdiak edo
zazpirak arte patioa zabalik
dago eta zeharkatu dezakezu,
baina beranduago… (Lehen
aipatu bezala, gaur egun
dagoen anexoa eta bere inguru guztia “kirol gunea” bezala
izendatuta dago eta ahal
denean, proiektu berriak
bideratuko dira bertan. Bitartean, “beti ere” behineko
irtenbide gisa, aparkamendu
bezala egokitu da.)
BIDEGORRIA egin zenean alderdi
bateko aparkalekua murriztu
egin zen. Ni ez nago bidegorriaren kontra, baina ikusten dut, une
batzuk egokiagoak direla beste
batzuk baino: Uste duzue bide
gorri hau erabilgarria dela??? Edo
erabiltzen dela??? Nora joateko?
Kiroldegiko alderdi bietako lozak
ederrak dira, eta ibai aldeko loza,
erdia kenduta ere (bidegorria egiteko), nahiko zabala geldituko
litzateke jendea pasiatzeko.
(Bidegorria aurreko legealdiko proiektu bat da, etorkizunean beste bide gorri batzuekin batzea izango litzateke
ideala. )
Guzti honekin nahi dudana esan
da: Futbol zelaia, kiroldegia eta
buelta guztiko aparkalekuak
KIROL GUNE OSOA bihurtu
beharko litzakela. (Erabat ados
gaude gu ere, lehen aipatu
bezala, “KIROL GUNE OSOA”
gauzatzea baita gure nahia. )
Kiroldegian kurtsilo asko daude,
eskertzekoa da, baina praktikoagoa izan behar litzake:
• Hilan 20ra arte ezin leike apuntatu: Ez litzake hobeto izango, hil
guztian apuntatzen joatea eta
horrela premiak ikusiko litzake:
ze kurtso den arrakastatsuagoa,
ze ordutan nahiago duen jendeak, eta abar
• Apuntatzen direnak urte guztirako apuntatzen dira, eta honela
talde guztiak beteta daude eta
besteei ez diote aukerarik lagaten.
• Talde asko beteta daudenez
“lista de espera”-n ere ezin dezakezu apuntatu,
• Talde asko beteta daudenez,
egun baterako ere ezin dezakezu
joan,
• Eta joan ezkero begirada bat
botatzera, talde osoa 18 lagun
badira, hamarrik ez dira egoten,
• Eta hau beti gertatzen denez eta
klaseetan zerrenda pasatzen
denez, leihatilakoek badakite
edo jakin beharko lukete, gutxi
gora behera, talde bakoitzean
zenbat lagun gehiago joan ahal
diren. (Aipatzen duzun gaiari
buelta asko ematen ari gara,
ez baita hain erraza irtenbide
egoki-praktiko bat ematea.
Dena den, hausnartzen ari
gara aukera ezberdinak.)
2. Eskerrik asko manuelistai
marabilli festibala antolatzearren. Oso ondo joan da eta gure
herrirako gauza handia izan da.

Festibaleako ipinitxako kartelak
kendu eitxuez paretetatik. Pentsaten dot danok, alderdixak,
elkartik, ... ein biko gendukela.
Herritar bat.
3. Salatu nahi dut abandonatutako katuen arazoa eta Udalaren
betebeharrak gogoratu. Udalak
derrigorrez batu behar ditu
abandonatutako
animaliak
(Eusko Legebiltzarra urriaren
29ko 6/1993 legea, Auzitegi
Nagusiko urriaren 29ko 1008/
2004 sententzia Animaliak eduki
eta babesteko udal ordenantzaren 17 eta 18 artikuluak). Iperkale
eta Iparragirre kaleetan abondonatutako katuak daude. Ez da
lehenengo bidar idatziz eta telefonoz keji sartzen dotena baina
ez dostazue jamonik egiten zuen
aurretik udalean eguazenak
modure. Gure etxe aurrean egiten
dute katuek txiza eta kaka eta
garbitu egin behar izaten dut.
Kale garbitzaieleek astean behin
garbitzen dute asko jota eskailera
eta ez dituzte kaka guztiak kentzen. Kaleak behar moduan garbitzen ez badituzue bide bakarra
katuak kentzea da. Tristea da
neuk esan beharra zein lege bete
behar dituzuen eta ez dut pentsatzen oso zaila denik arazo hau
konpontzea. (Udalak badauka
horretrako den zerbitzu bat.
Gabitzaileak egunero pasatzen dira kale horretatik, eta
beharra dagoenean ura ere
botatzen da. )
3. Madalena eta San Jun Txurruko bidin dazen zuluk, noz tapa bir
di ba? Azkanengo be, on dala 4
bat hilabete irakurri neban Udalbarriaken hauxe galdera bardiñe,
bañe ondiokan zuluk hantxe raz.
(2013an konpontzeko asmoa
dago)
4. Sugerencia: Ahora que llegan
las elecciones porque no cogéis
para las mesas electorales gente
en paro o jovenes que estan mas
preparados y no gente como
nosotras que para escribir este
texto he tenido que prescindir de
otra persona. En otros municipios
lo hacen. (Araudiak esaten
duen bezala, udalbatzan egin
genuen zozketa)
5. Txakur baten jaui naz. Nire txakurrai beran komunea juti gustaten gako bañe niri ez. Ez tai noiz
ebaitxen dan bedarra, denpori de
eta jun bakotxin ardixak batute
etorten gaz etxea. Horixe bera
esaztan gazte batek be, ta alegintzen dala horra ez eruten, institutuko albun dan komunatxik
nabil. Kakan arazu lotsagarrixe
ra. Ni sarri enfrenta naz jente
bateaz, ta gustoko ez dizen erantzunak hartu be bai. Batek esaztan garbitzailik pasaten dizela
bañe kaka han gelditzen dala.
Erantzun netzan kaka batzi ez
tala haren biharra, hori jaue
bakotxan obligaziñoi dala, bedarra ebaitxen dabenin jasoten
ditxuela zikin guztik errezoi
emoztan. Nik bakarrik hauxe ra
eskatzen dotena: txakurren
komuneko bedarren garbiketi ia

ardi gitxia egoten dan, ta kakana, askok ikusten nabe jasoten,
nahi badabe leziñoi ikasi, bañe
olinpikamente pasaten diz. Eskerrik asko. (Bedarra urtean bi
bider mozten da gutxienez.)
6. Antzaz nazkatutako herritxarrak. Auzo batzar danetan urtendako gaixe, paperetan idatzi bai
eta ekintzak zelan duz? Txakur
kakak eta txizak dizela-ta... Zeatxik ez da eitxen txakur jauik
herrixan lagaten daben zikinai
buruzko emaitzak ipintxen Udalbarriaken eta hilero buzonea?
Zamarreruk zenbat kaka batzen
dabe kaleka? Udaltzainguk zenbat txakur jabeei deitzetze atentziñoi txakurrak soltin dakarrelako? Zenbat isun ipini dabe? Kontrola ondo ein leike ze iñok eztau
beran txakurrak kaka eitxen
euren entrada aurrin. Beti bestin
entrada bideratzen dabe. Eta ixe
esaten bazu, arpei txarrak eta
mehatxuk norberak entzun bir.
Gogorra ra gero eh! Tristi re ikusti txakurre soltin, kale espaloi erdi
erdixan kaka etxen, goixeko edo
ilunabarreko ordutan, gora eta
albora behatu eta inor ez bada
sumatzen, batu bez. Peni ez
bada, Ondarruko kale danak eta
berde gune guztik txakurren
komune bihurtute eoti! Pasiara
guztik kakai behatzen eta txakur
antzaz eitxi be .... tristi ez da?
(Udaltzainak txakurren jabeekin berbetan dabiltza, herri
barruan lotuta eroateko eskatzeko)
7. Ondarrun dan kakan arazuaz
neu be ados na, ze neuk be zapaldu etxen dot. Konponbide bat
lehen bait lehen topa birela ados
na, baine bixen bitxartin txakurrak lotute ibiltxi ez gazta ereizten justu. Txakurrak dakauenok
ez tou eskatzen parke bat herri
erdixan bañe pentsaten dot
Ondarruk terrenoz tokiren bat
eukiko rauela, adibidez, Aieri,
anexu, Antiguan, ... Jende bat da
txakurrei bilurre dotsana eta
errespeta ein bir di, baine errespetu alde bixeta ixan bilitxake eta
Ondarruko herrixan jente asko
eta asko daz txakurdunak. Nik
pentsaten dot Ondarrun 600 txakurretik gora dazela eta herriko
talde batzuai lagatzen modure
tokixak euren gauzak etxeko, ez
tot pentsaten asko eskatzi rela
txakurdunei tokiren bat lagati
alkarren errespetu topa nahixan.
Eta egunetik egunera gexa datoz.
Arazu konpondu ein bir dela pentsaten dot ze talde handixe ga.
Eta negun hondartzan ederto
ibiltxen ga, baine eguraldi onaz
batea arazuk hasten di. “Ley
6/1993 Gobierno Vasco- Art.
12”(Los ayuntamientos procurarán habilitar en los jardines y parques públicos espacios idóneos,
debidamente señalizados, para
el paseo y esparcimiento de los
perros). Lege horren arabera udaletxetik ahalegine ein bir dau toki
bat ipintxeko. Mesedez estuixa
konponbide bat, ze errezena multak eta debekuk ipintxi re, eta
azken finin txakurrak di kaltetuenak ze ez takarre nun ibili, eta

Aieriko fauni zainddu bir bara
txakurrak be geure fauni di. Karta
hau aurrera baten be bixaldu
neban eta ez zenuen argitara, ez
tot nahi pentsa komeni dan gauzei bakarrik jamon etxeozuela...
Txakur jaue bat. (Gai baten
inguruan karta asko ailegatzen badira, ez ditugu denak
publikatzen espazio faltagatik. Neguan txakurrak hondartzan ibili ahal dira. Ondarroa herri estua da, eta zaila
da txakurrentzako espazio
gehiago egokitzea. Dena
dela, kaka egiteko lekuak
badaude, herri osoan zehar,
eta agian gehiago ipini beharko dira.)
TELEFONO DEIAK
1. Aupa Gabon. Behatu hamen
ikastola atzin, Zubi Zahar ikastoli
eta anbulatoxuko atzin txakur
kaka gexei da eta kristalak eta
zikinkeixa larrei. Mesedez, ahal
dozuenin ia hartzezuen erabaki
sakonen bat. Txakur jauik, asko
poztuko giñake, ze arazoik handixena geuk dakau, beste txakur
jaue zikiñak atxik, eta txakurrak
ez dakar kulpaik. Ipiniko bazendueke papelera batzuk edo
banko jator bat ero mahitxo bat
eskertzeku bene-benetan. Benga.
Mille esker. (Garbitu da eta jarlekuak ipini dira.)
2. Ibaiondon, urbanok aparkaten
daben aurrin, kontenedorak
dazen tokixan, etengabe kotxik
aparkata daz espaloin gañin.
Horreaz punto batearte ados eon
neike, Ondarrun dan aparkaleku
arazuaz bañe atzo pasa gaztana
jasan ezine ixan zan. Justo frontoire aldatza hasten dan tokixan
erdi erdixan espaloi gañin kotxe
bat eta ni ume kotxiaz nixule neu
kamiñure baja, kamiñutik segi
eta altza osteabe. Honek gauzak
zaintzi eskatuko neuke. (Udaltzainak badabiz gai hau
jarraitzen.)
3. Kantxope errebueltan lehen
bankuk euazen, jente asko jarten
zan eta obrak atxik kendu zitxuezen; ez tabe ipini. Eskatu rou on
denbori eta ez totxuez ipintxen.
Mesedez, gustako leuskuke
hamen banko batzuk ipintxi.
(Hirigintzakoak
aztertzen
dabiltza.)
4. Deitzen dot institutuko aparkalekuk dizela eta. Bueno, ikusten dot hor bertako irakaslek,
idazkari, baitte euren seme alabak be giltze akarrela hor aparkateko. Nire galderi re ia euren
parkin pribau ran edo zeozer
ordaintzen daben. Gustako gaztan beste mundu guztintzat iraitxe eoti. Eskerrik asko. (Guri
aparkaleku hori herriko jaietan lagatzen digute bakarrik.
Urtean zehar, espazio horren
erabilera arautzea Hezkuntza
Sailari dagokio.)
Leku faltagatik, jasotako
mezu guztiak www.ondarroa.eu orrian ipiniko dira,
euren erantzunekin batera

