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Etxelilak ateak zabaldu ditu
> Emakumeentzako eta berdintasunaren aldeko
taldeentzako topagunea izango da

>> Espazio desberdinak dauzka: hitzaldi aretoa,
arte gela, liburutegia...

7an
artxoaren
inauguratu zen
Etxelila, Ondarroako emakumeen
topalekua. Bertaratu ziren andra-gizonek espazio
berriak eskaintzen dituen aukerak ikusi ahal izan zituzten.
Horretaz gain, EmaRock proiektuko erakusketa eta dokumentala egon ziren ikusgai, eta artista
batzuk zuzenean ere jo zuten.
Etxelilak hartu duen lehen erakusketa honek, emakumeek
musikari egindako ekarpen artistikoa erakusten du.

Udaletxean
bandera
espainola
inposatu nahi
du Espainiako
Gobernuak
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Emakumeen aspaldiko
aldarrikapena
“Emakumeen etxea” Ondarroako
emakume elkarteen aspaldiko
aldarrikapena izan da. Elkarte
hauek emakumeek alkar topatzeko espazio bat aldarrikatu
izan dute, informazioa edota
ikastaroak jasotzeko leku bat.
Azken urte eta erdian Bardintasunerako Emakumeen Udal
Kontseilua lanean ibili da emakumeentzako espazio propio hori
lortu ahal izateko. Iaz, adibidez,
jardunaldiak egin zituen espazioa zelakoa izan behar zen pentsatzeko. Ez hori bakarrik, beste
herri batzutako emakumeen

Preso politikoak
etxeratzeko eskatzen duen
pankartaren kontrako
salaketa ere sartu dute
012ko martxoaren 26an
Ondarroako udalak EAEko
Gobernu ordezkariaren
eskaera jaso zuen. Idatziak
agintzen zuen bandera espainiarra udaletxeko fatxadan
ipintzeko, ohorezko lekuan,
espainiar legeek agintzen
duten lez. Udalak ez zion kasurik egin eskaera horri, eta hilabete batzuk igarota epategitik
agindu berdina jaso zuen.
Orduan, udalak erabaki zuen
eskari horri ere kasurik ez egitea, espainiar banderak ondarroar gehiengoaren sentimentuak ordezkatzen ez dituelakoan, eta aginduaren kontra epaitegietara jo zuen.
Lehenengo epaiaren ebazpena azaroan ailegatu zen, eta
zioen espainiar ikurra ipintzea
derrigorra zela, eta ipini ezean
ondorioak egon zitezkeela,
alkatearen inhabilitazioa besteak beste. Errekurtsoa ipintzea
erabaki zuen udalak.
Momentu honetan errekurtsoaren ebazpenaren zain
dago udala. Beste herri batzuetan gertatu dena ikusita, espero daiteke Ondarroa ere bandera ipintzera behartzea.
Horren aurrean, udalak herritarrei eskatu nahi die mobilizatzeko prest egoteko, mehatxupean inposatu nahi duten banderari irudimenagaz erantzuteko.
Hau nahikoa ez, eta euskal
presoak Euskal Herrira ekartzeko eskatzen duen pankarta
kentzea ere eskatu du estatuko
abokatuak. Honetan ere epai
bidea jarraitzea erabaki du
udalak. Lehen ebazpena jaso
du honez gero, eta errekurtsoa
ipinita dago.
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topaguneak ere bisitatu zituzten
kontseiluko kideek. Amaitzeko,
herrian zeuden espazioak aztertu zituzten, euren beharretara
hobetoen egokitzen zen leku bat
topatzeko. Lan horren ondoren
lortu dute kontseilukoek herrian
emakumeentzako espazio berri
hau zabaltzea.

Artibai, 3 • 94 613 40 08

Etxelilak emakumeen eta
gizonen berdintasunaren aldeko
borrokaren erreferentzia-gunea
izan nahi du, horrela udala eta
emakume elkarteen artean
kudeatutako espazioa izango da.
Elkarte guztiek espazioa erabiltzeko aukera edukiko dute, emakume elkartea izan edo mistoa
izan, baldin eta eskubide berdintasunaren alde lan egiteko apustua egiten badute. Horretarako,
baliabide desberdinak edukiko
dituzte: liburutegia, elkarteentzako gela, hitzaldi eta ikuskizun
aretoa, arte gela... gainera, ema-

kumeentzako eta berdintasunaren aldeko taldeentzako laguntzaile bat ere egongo da Etxelilan, asteartetik ostiralera, arratsaldeko 16:30etik 20:30era.
Etxelila emakume elkarteek
herrian egindako lanaren aitortza bat da, eta herrian dauden
emakume taldeen arteko elkarlana eta koordinazioa bultzatzeko
tresna ere izango da. Orokorrean,
berdintasunaren alde lan egin
nahi duten guztientzat topagunea izango da, eta aurrerantzean
etorriko diren indar berrientzat
zabalik egongo den espazioa.

Jendaurreko ordutegia: martitzenetik barikura 16:30etik 20:30era
etxelila@ondarroakoudala.net • www.facebook.com/ondarroa.berdintasuna

ZERGATIK BOTA HONDAKINAK ZAMARTZARA,
ONGARRI BIHURTU AHAL BADIRA?

EGIN KONPOSTA
ZEURE AUZOAN!

AUZOKONPOSTA
Ondarroako Udalak konposta
egiteko bi gune ipiniko ditu
herriko bi auzotan.
Nahi duten herritarrek,
euren etxeko hondakin
organikoak leku horretara
eroan ahal izango dituzte
eta konposta egiteko aukera
edukiko dute.
Ikastaro bat ere jasoko dute,
konposta zelan egin ikasteko.

Informazioa eskatzeko edota izena emateko deitu:

94 683 36 74 (goizez) edo komunikazioa @ ondarroakoudala.net
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>>>AURREKONTUAK

>>> ONDARROA 2020 HAUSNARKETA PROZESUA

Zeintzuk dira Ondarroaren
etorkizuneko erronkak?
> Ondarroa 2020 prozesuko
bigarren tanda ospatu da
neguan
dazkenean Ondarroaren diagnostikoa
egin eta gero, herriak
etorkizunerako dauzkan erronkak zehaztu
dituzte herritarrek. Neguan zehar
egin diren hiru batzarretan merkatariek, arrantzarekin lotutako
pertsona eta enpresek eta beste
hainbat herritarrek hurrengo
urteetan hartu beharreko norabideari buruz berba egin dute.
Turismoari eta merkataritzari
dagokionez, herriko ondasun
material eta inmaterialei balio
eman behar zaiela adostu zuten:
ohiturei, monumentuei, identitateari... Horretarako, seinaleak
ipini edo ibilbideak egitea proposatu zuten. Herrian bertan
kontsumitzeko ohitura bultzatzea, eta ostatuen eskaintza
hobetzea ere garrantzitsutzat jo
zuten bertaratutakoek. Azkenik,
Ondarroaren irudia zaindu beharra azpimarratu zuten, bai marketing irudi bat sortuta, eta baita
herriaren irudi fisikoa zainduta:
garbitasuna, estetika...
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> Herriak etorkizunerako
dauzkan erronkak zehaztu
dituzte herritarrek

Jarduera askoko
portuaren bila
Arrantzari dagokionez, eragileek
garrantzitsutzat jo zuten ahots
bakarrarekin erakunde publikoei
eskariak egitea. Lonja baten
beharra ere azpimarratu zuten,
dagoen zerbitzua hobetu eta
kanpoko txalopa gehiago erakartzeko. Lonja hori herriko paisaiara egokitutakoa izan beharko
litzatekeela uste dute sektoreko
kideek, eta turismoarekin lotura
ere eduki beharko lukeela. Hau
da, posible izan beharko litzatekeela bertara bisitak egitea,
arrantzaren prozesuak ezagutu
ahal izateko. Ondarroak eta bere
produktuek marka bat edukitzea, eta hori ondo saltzen jakitea beharrezkoa ei da, eta gazteak arrantzara hurbiltzea ere bai,
baldintza egokietan lan egingo
duten kooperatiben bidez, adibidez. Azkenik, portua bestelako
enpresen kokaleku bihurtzea ere
aipatu zuten bertan lan egiten
dutenek.

Herritar guztiei zabalik egindako hirugarren batzarrak aurreko bi bilerek esandakoa sendotu
zuen: arrantzak etorkizunik edukiko badu, lan baldintzak hobetu
egin behar direla, eta arrainaren
transformazioa herrian bertan
egin behar dela aipatu zuten.

> Hirugarren tandan
erronkan betetzeko plangintza
egingo da

Portuak beste jarduera batzuetarako duen potentzialitateaz ere
jakitun dira herritarrak: turismoa,
industria... Herriaren potentzial
artistiko eta zientifikoa bultzatu
beharra ere gehitu zuten, eta
herriko eragile guztiak gitxieneko helburu komun batzuetan

Onartu dira 2013ko aurrekontuak
> Aurten, udalak 1.067.005 euro gutxiago edukiko ditu.
Zerbitzu sozialek eta herriko taldeek iazko diru berdina jasoko dute
013ko urtarrilaren 24ko
udalbatzan onartu zen
2013ko
aurrekontua.
2013an 9.019.850 euro izango
ditu udalak lan egiteko, 2012an
baino 1.067.005 euro gutxiago.
Diru sarrerak gutxitzeak nabarmen eragingo du udalaren jardueran.
2012an hartutako bideari
eutsiz, aurrekontuak egiten
herritar askok parte hartu dute,
batzordeetan eta auzo batzarretan. Udalak ekarpen guztiak
jaso eta lehentasunak ezarri eta
adostu ditu, beti ere aurreikusita zeuden diru-sarreren mugen
barruan.
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Gastu soziala ez da
murriztuko
Krisi garai honetan, udalak erabaki du lehentasuna ematea
gizarte arloari eta, horregatik,
aurrekontuen zati garrantzitsu
bat bideratuko du herritarrek
kalitateko gizarte zerbitzuak
izan ditzaten. Helburu horrekin
lotuta dauden sailak, proiektuak eta ekimenak lehentasunezkoak izango dira aurten.

Herriko taldeentzako
laguntzak, 2012ko mailan
mantenduko dira
Herriko talde eta elkarteek
antolatutako ekimenek bizitasuna ematen diote gure herriari. Horregatik, taldeei emandako laguntzak iazko maila berean mantenduko ditugu.
Herriko taldeentzako laguntzak
35.000
• Ongizatea:
• Berdintasuna: 10.000
• Guraso Elkarteak: 8.000
• Kirol elkarteak: 70.000
• Kultur elkarteak: 69.000
55.500
• Euskara:
• Gazte ekintzak: 15.000

Alfa eraikina konpontzea,
aurtengo inbertsio nagusia
Inbertsioetarako 797.475 euro
erabiliko dira, aurrekontuaren
% 8,84. Hauek dira inbertsio
nagusiak: Alfa eraikina konpontzea: 105.000; Plaza Berdura
konpontzea: 28.000; Artibai
egoitzarako: 55.460; Herriko
plan orokorra idazten hastea:
50.000; Paduraren eta ibaiaren
berreskuratzea: 14.355; Proiektuak: 21.000; Antiguako Amako
komunak: 5.000; Auzokonpost
proiektua: 17.000; Propagandarako plantxak: 5.000

Inbertsioen zati bat baldintzatuta dago (360.000 euro):
Ibaiondoko garajeak alokatu
ahala, jasotako diru horrekin
egingo dira inbertsio hauek:
Proiektu desberdinen kartera:
21.000; Udaletxe Zaharreko teilatua: 50.000; Haur eskolako
arlanpa: 50.000; Politena alboko
eskailerak: 136.400; Trabesiaren
4. fasearen zatia (Kamiñazpi):
169.850; Frontoian sare berria:
10.000.

Banaketa batzordeka
Euroak
Batzordea
37.750
Aniztasuna
143.310
Berdintasuna
158.740
Euskara
Gizarte Ongizate 1.623.065
Hezkuntza
713.765
Hirigintza eta Zerbitzuak
1.759.490
99.805
Ingurumena
787.130
Kirola
503.070
Kultura

Gastuen azterketa 2012ko
aurrekontuarekin alderatuta
GASTUAK
2012a
2013a
Pertsonal gastuak
3.563.885
3.814.200
Gastuak ondasun arrunt
eta zerbitzuetan
3.178.660
3.782.330
Finantza gastuak
43.795
44.000
Transferentzia arruntak
1.138.865
1.167.265
Inbertsio errealak
797.475
1.259.060
Kapital transferentziak
Finantza aktiboak
266.690
20.000
Finantza pasiboak
30.480
0
GUZTIRA
9.019.850
10.086.855

Banaketa zerbitzuka
Zerbitzua
Euroak
657.335
Udal kiroldegia
Artibai Egoitza 1.484.245
Etxez etxeko laguntza
158.786
Hondakinen kudeaketa
335.202
Musika eskola
360.040
Kale garbiketa
461.360
Herri busa
39.620
Liburutegia
131.275
Turismo bulegoa 88.550
Lea Artibai Mankomunitatea
780.000

www.ondarroa.eu
web orrian aurrekontuaren
xehetasun gehiago topatu daitezke.

ados ipini beharra.
Prozesuaren
hirugarren
tanda martxoan burutuko da.
Azken fase honetan, herritarrek
egoerari buelta emoteko eta helburuak lortzeko ekintza zehatzak
planteatuko dituzte.

Udal gobernuaren oharra
Ondarroako EAJ udal taldeak
aurrekontu proiektuaren kontra bozkatu zuen urtarrilaren
24ko udalbatzan. Jarrera hori
arrazoitzeko, esan zuen aurrekontua legez kanpokoa zela,
derrigorrak diren 8 dokumentu
falta zituelako proiektuak.
Ondarroako udal gobernuak EAJk esandakoa gezurra
dela argitu nahi du. Udalbatzan
bertan herriko kontu hartzaileak argi utzi zuen dokumentu
guztiak zituela espedienteak.
Alkateak ere gauza bera erantzun zion EAJren bozeramaleari.
Hala ere, hurrengo egunetan komunikabide desberdinetan EAJk berriro salatu zuen 8
dokumentu falta zituela udal
aurrekontuak. (Diario Vascon,
urtarrilaren 26an; Deian, urtarrilaren 25ean; EAJren blogean,
gaur egun ere irakur daiteke
salaketa hori). Ez hori bakarrik,
proiektua zein oinarrirekin egin
den jakiteko erarik ez dagoela
ere gehitu zuen EAJk.
Udal gobernuak EAJri eskatu dio zuzenketa publikoa egitea. Hilabeteak pasa dira, eta ez
dute horrelakorik egin. Hala
ere, ez dute aurrekontua epai
bidean ipini, badakitelako
prentsan esan zutena gezurra
dela, eta aurrekontuak legalak
direla. Ondarroako udal gobernuak uste du gezurretan ibiltzea ez dela oposizioa egitea,
herritarrak nahastatzen ibiltzea
baino.

UDALBARRIAK ONDARROAKO UDALA 2013ko martxoa • 7. zk

OSASUNA

ONGIZATEA

Etxe-kaleratzeen
kontrako
protokoloa
egin du udalak
> Etxetik botatzen
dituzten herritarrei
babesa eskainiko
die udalak

ndarroako udalak etxegabetzeen kontrako
mozioa eta protokoloa onartu zituen
osoko bilkuran. Mozioan eskatu zuen kaleratze horiek oinarritzen
diren legea bertan
behera lagatzeko. Ondoren, udalak halako egoeretan hartuko duen jarrera zehaztu zuen bilkurak:
kalean geratu behar diren
herritarrei babesa eta informazioa eskaini; etxe kaleratzeak egitera ukatzen diren udal langileak
babestu; herritarrei banku bakoitzak etxe kaleratzeen inguruan
duen jarreraren berri eman; eta
etxe-gabetzeen kontra egiten ari

> Kaleratzeak
egiten dituzten
bankuekin
harremanak
berriro aztertuko
ditu

O

diren
taldeekin lan egin.
Amaitzeko, udalak onartutako
mozioak burujabetza eskatu
zuen, etxebizitza politika propopioak egin ahal izateko.

> Ginekologian
murrizketarik
ez egiteko
eskatu du udalak
Osakidetzak Ondarroan ematen
duen ginekologia zerbitzuan
murrizketak egin nahi ditu, eta
egun bakarreko zerbitzu bihurtu
nahi du. Horregatik, Ondarroako
Udalak kexa bat bidali dio Jaurlaritzari, zerbitzu hori dagoen bezala
mantentzeko eskatuz, hau da, zerbitzua astean bitan ematen jarraitzeko.

ndarroako Udaleko Kirol
Batzordeak 60+ deituriko
kanpaina abian jarri du
2013 urterako, adin guztiak kirola egiteko onak direla erakusteko. Beste hainbat egitasmoen
artean adinekoek erabiltzeko
ZIRKUITU BIO OSASUNGARRIA
jarri da Ibaiondoko plazan, kirola
eta aisialdia bateratzeko aukera

O

> JUAN RAMON IRIONDO,
RAKEL ELU eta HAIZE BADIOLA,
Ongizate Batzordeko kideak

«Etxe kaleratzeak egiten
dituzten bankuekin
dauzkagun harremanak
aztertu egingo ditugu»

> Udaleko
zerbitzuak
ordaintzeko, diru
laguntza deialdi
berria
Udal zergak eta tasa batzuk
ordaindu ahal izateko diru laguntza deialdia izango dute ondarroarrek estreinakoz. Laguntzak eskatzeko epea laster zabalduko du
udalak, eta bando bidez jakinaraziko du, behar dutenek euren
eskariak egin ahal izateko. Dirulaguntza hauen helburua egoera
ekonomiko larrian dauden pertsonak laguntzea da. Izan ere, langabeziak, gizarte zerbitzuen murrizketek eta prezioen igoerek egoera
txarrean laga dituzte herritar asko,
gizarte bazterketatik hurbil.

> Hasteko, zirkuitu bio
osasungarria ipini dute
Ibaiondon

ederra eskainiz. Zirkuitu bio osasungarri honetan, helduentzat
bereziki prestatutako zenbait
kirol tresna daude, etxetik kanpo
dauden bitartean ariketa fisikoa
egiteko aukera edukitzeko.
Makina hauek ez direnez oso
ezagunak, monitore bat jarriko
du udalak, ostiralero, goizeko
11:00etatik 12:00ak bitartean,

ELKARRIZKETA

DIRU LAGUNTZAK

Kirola egiteko adin guztiak
dira onak: zurea ere bai!
> Helduen kirola bultzatzeko
kanpaina ipini du martxan
Kirol Batzordeak
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otsailaren 22tik maiatzaren
30eraino. Laguntza ezin hobea
beraz, gero norbere kabuz ibili
ahal izateko.
Bestalde, epe motzean, kirol
tresna bakoitza nola erabili azaltzen dituzten fitxak ere prestatuko dira, erabilera egokiak bultzatu eta ezegokiak saihesteko
asmoz.

errian talde asko
daude pertsonen
ongizatea eta integrazioa lantzen dutenak. Talde horien
bilgunea bihurtu da azkenaldian
Udaleko Ongizate Batzordea.

H

Krisi ekonomikoaren eraginak
igarri al dituzue udaleko gizarte zerbitzuetan?
Bai, igarri dira, joan deneko pare
bat urtean. Lanbidetik laguntza
batzuk bideratzen dira, eta udaletik beste batzuk. Bietan igarri
da eskari gehiago dagoela. Adibidez, 59 eskari egon dira, horietatik 31 berton jaiotakoek egin
dituzte, eta 28 kanpotik etorritakoek. Eta esan beharra daukagu
laguntzak eskatzen dituztenak
ez direla bakarrik kanpotik etorritakoak. Berton jaiotakoek ere
gero eta laguntza gehiago eskatzen dituzte.

alboan beste bat txartoago
dagoelako! Herritarren laguntza
gehiago behar dute! Bakardadean dauden eta mugitzeko arazoak dituzten herritarrei laguntzen
ari diren herritarrak ere badaude. Gurutze Gorriak ere programa berezi bat ipini du martxan:
garbiketako produktuak banatuko ditu egoera txarrean dauden
etxeetan, eta umeentzako janari
eta garbiketa produktuen paketeak. Aurtengo urte osoan egingo dituzte banaketak.

Zer dabil egiten udala egoera
horri aurre egiteko?
Aurten udaleko tasa eta zerbitzu
batzuk ordaindu ahal izateko
diru laguntza deialdi bat egingo
dugu. Dirusarreren arabera
ordainketa horiek egiteko laguntza jasoko dute nahi duten herritarrek. Bestetik, sistema ekonomikoaren krisiak eragin dituen
etxe desjabetze eta kaleratzeen
kontrako protokolo bat onartu
dugu. Kaleratzeak egiten dituzten bankuekin ditugun harremanak aztertu egingo ditugu. Eta
kaleratze horiek baimentzen
dituen legea bertan behera
lagatzeko ere eskatu dugu.

Zelan doa Maskulo Etxeko
eguneko zentroa?
Ba Aldundikoek esan ziguten
laster zabalduko zutela, baina
azkenengo batzarretan ez digute gauza argirik esan. Eskualdean antzeko plazak bete barik
daudela, eta horiek bete arte
Ondarroakoa agian ezingo dela
zabaldu, hori esan digute. Guk
uste dugu Ondarroan badagoela
halako zentro baten eskaria, eta
behin zabaldu eta gero, eskaria
handitu egingo dela. Gainera,
Diputazioak nahi du herrian
eskaria egotea. Kontua da pertsona batek eskaria egiteko,
jasotzen dituen diru laguntzei
uko egin behar die. Baina zelan
egingo die uko diru laguntzei,
eguneko zentroa noiz zabalduko
den ez badaki? Logika baiko zirkulu bat da. Ongizate batzordean gauden talde guztiok idatzi
bat bidaliko dugu laster Aldundira, eguneko zentroa ahalik eta
arinen zabaltzeko eskatzeko,
baldintzak eta aitzakiak ipintzen
ibili barik!

Herriko taldeak ere badabiltza
lanean, ezta?
Bai. Batzordean batzen diren taldeak ere mugitzen ari dira. Adibidez, dendaz denda jatekoa
batzen ibiltzen diren herritar
boluntarioak. 20 bat etxera eroaten dute jatekoa. Behar larrian
dauden pertsona eta familiak
dira. Eurek ere igarri dute jende
gehiago ari dela jatekoa eskatzen. Eta sarritan txarto dagoenari ezin izaten diote eman,

Beste zeozertan bazabiltzate
batzordean?
Bai, gida bat banatu nahi dugu
etxez etxe, udalean dauden zerbitzu eta laguntza guztiak azaltzeko. Askotan laguntza bat
eskatzeko eskubidea daukagu,
baina ez dugu eskatzen ezagutzen ez dugulako. Bestetik, herriko ongizate arloko taldeen
zerrenda bat ere ipiniko dugu,
bateren batek eurekin kontaktuan ipini nahiko balu ere.
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BARRIMOTZAK
HIRIGINTZA

Txori Errekan
zebrabidea
ipintzeko
eskaria
atzera bota
du Aldundiak
> Udalak ipinitako ispilua kentzeko ere eskatu du
Aldundiak, baimenik ez duelako eman
uzokoen eskariari jaramon
eginda, Txori Errekan
zebrabide bat egiteko baimena eskatu zion udalak Bizkaiko
Foru Aldundiaren Herri Lan eta
Garraio Sailari. Honek, ezezkoa
erantzun dio, legeak ez duela
lagatzen eta.
Aldundiaren araudien arabera, zebrabide hori egiteko alde
bietako espaloiek 2 metroko
zabalera eduki beharko lukete
gutxienez. Horretaz gain, Txori
Errekako kotxeen sarbidea eta

A

edukiontzien kokapena ere
berrantolatu egin beharko litzateke.
Ispilua kentzeko agindua
Udalak ispilu bat ipini zuen Txori
Erreka aurreko espaloian, auzotarrek Arrigorritik zetozen ibilgailuak ikusi ahal izateko. Aldundiak
ispilu hori ketzeko ere eskatu dio
udalari, baimenik eman ez duelako, eta isun bat ere ipiniko dio.
Udalak erabaki horren kontrako
errekurtsoa ipiniko du.

> Nasa kalekoek
euren etxeak
konpontzeko eskatu
dute osoko bilkuran

Obren ondorioz Nasa kaleko etxeek eduki dituzten kalteak konpontzeko eskatu diote bizilagunek
Jaurlaritzari. Udalak bat egin du
bizilagunek aurkeztutako mozio
horrekin, eta inguruak txukuntzeko ardura ere hartu du.

> San Juan Txurru
eta Magdalena
kaleak, asfaltatuta
Kotxeen joan etorriarekin, bi kale
hauetako behegainea apurtuta
zegoen. Hori konpontzeko, asfalto
berria bota dute beharginek.

> 200.000 euro,
luperien ondorioak
konpontzeko
Negua oso euritsua izan da, eta
horrek luperiak sortu ditu herriko
txoko askotan. Arazo horiek konpontzeko, udalak 200.000 euro
beharko ditu: sareak ipintzeko,
errepidea konpontzeko... Aurreikusi bako gastu handi horri aurre
egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiak
halako kasuetarako dituen laguntzetara joko du udalak, eta Kosta
Zuzendaritzari ere eskatuko dio
laguntza.

> Kamiñaldeko
igogailua
konpontzen

^ Eskilararen ordez, aldatza

Euria egiten duenean, Kamiñaldeko igogailuaren motorra busti eta
gelditu egiten da, egitura txarto
eraiki zelako. Horregatik, igogailua
egin zuen enpresari obra ondo
amaitzeko eskatu dio udalak. Hori
egingo ez balu, enpresak lagatako

Ibaiondoko parkearen alboan aldatza ipini du udalak, eskilaren ordez.
Umeen kotxearekin edo gurpildun aulkiarekin doazenentzako egokia.
Auzo batzarretako eskari bat izan zen hau ere.

abala erabiliko du udalak konponketak egin ahal izateko.

GIZA ESKUBIDEAK
> Kartzelaldia
luzatzearen
kontrako mozioa
onartu du udalak
Udalak euskal preso politikoei kartzelaldia luzatzeko 197/2006 doktrina indargabetzeko eskatzen
duen mozioa onartu du, eta eskari
hori bidali die erantzukizun horiek
dituzten erakundeei.

INGURUMENA
> Nekazaritza
ekologikoari
buruzko ikastaroa,
aurrera doa
Ondarroako Udalak eta EHNE sindikatuak antolatuta, nekazaritza
ekologikoari buruzko ikastaroa ari
dira jasotzen 40 herritarretik gora.
Bertan, lurra kutsatu barik soloa
zelan landatu ari dira ikasten.
Hurrengo ikastaro egunak apirilaren 11 eta 25a izango dira.

> Landare
inbaditzaileei
buruzko erakusketa,
Kofradia Zaharrean
Ingurumen Batzordeak landare
inbaditzaileei buruzko erakusketa
bat ekarri du herrira. Kofradia
Zaharrean egongo da ikusgai, apirilaren 22ra arte. Bertan, espezie
inbaditzaileak zeintzuk diren eta
zer arazo ekartzen dituzten azaltzen da. Landare inbaditzaileak
oso erraz ugaltzen dira, eta berto-

ldundia Bizkaibus zerbitzuaren kontratua berritzera doa, eta aldaketa batzuk
egiteko asmoa dauka. Ondarroako
udalak proposamenak egin dizkio
zerbitzuan berrikuntza gehiago
sartzeko, baina Aldundiak ez ditu
kontuan hartu.
Aldundiak Bilbora zuzenean
joango diren 2 autobus zerbitzu
ipiniko ditu Ondarroan. Udalak,
gehiago ipintzeko eskatu dio,
baina Aldundiak ezezkoa eran-

A
Kotxeek Ibaiondoko espaloietan aparkatzen zutela ikusita, udaleko Hirigintza Batzordeak inguru hori berrantolatu du, arriskuak txikitzeko. Aparkaleku berriak atondu ditu, baina espaloiak eta zebrabidea babestu ditu,
kotxeek oinezkoei trabarik ez egiteko. Guztira, 19 aparkaleku berri ipini
ditu bertan. Artibai kalean ere espasioa berrantolatu egin da eta 21 aparkaleku gehiago lortu dira.

> Udalak Aztertu
saria jaso du
Jaurlaritzako
Ingurumen Sailetik
Iazko uraren hilabeteko ekintzengatik, Aztertu saria jaso du Ondarroako Udalak. Jaurlaritzako Ingurumen Sailak eskolekin egindako
kontzientziazio kanpaina saritu
nahi izan dio udaleko Ingurumen
Batzordeari. 2012ko maiatzean,
Ondarroan edaten dugun ura
nondik datorren eta nora doan
erakusteko irteerak egin zituzten
ikastetxeek, eta haur guztien artean Kaiet Bengoetxeak egindako
komiki bat banatu zuten. Bertan
erakusten zen zein den Ondarroako uren ibilbidea: edaten dugun
ura Larruskaingo erreketan hartzen dugu, Gorozikan edateko
prestatzen dugu eta erabili ondoren Galtzuarango araztegira bidaltzen dugu. Prozesu hori energetikoki garestia dela eta, ura aurreztearen garrantzia azaldu zitzaien
ikasleei. Uraren hilabetea boluntarioekin egindako erreka garbiketarekin amaitu zen.

KULTURA
> 20 mahai
eta bi jaima
erosi ditu udalak
Herriko hainbat eragilek egindako
eskakizunari erantzunez eta Kultur
Batzordeko arduradunek egindako proposamenaren ildotik Ondarroako Udalak 20 mahai tolesgarri
eta bi jaima erosi ditu. Material
hau ere herriko talde eta norbanakoen eskura dago, eta ohiko eskakizun orria betetzea nahikoa izango da horiek erabili ahal izateko.

Ondarroak proposatutako
aldaketarik ez da egongo
Bizkaibus zerbitzuan
> Egunero Bilborako bi zerbitzu zuzen
egongo dira, udalak eskatutakoak
baino 6 gutxiago

^ 40 kaleko aparkaleku berri

ko espezie ahulagoen lekuak hartzen dituzte. Horrek, biodibertsitateari kalte egiten dio. Landare
inbaditzaile hauek ez gehitzeko
aholkuak ere ikusi ahal dira erakusketan.

>> EHUra joateko zerbitzurik ez da
egongo eskualdetik ezta eskualdeko
herriak lotzeko zerbitzurik ere ez

tzun dio, eskari nahikorik ez dagoela argudiatuta.
Eskualdetik EHUren Leioako
kanpusera joateko autobus zerbitzu bat ere ipintzeko eskatu zuen
udalak, bertoko 160 ikasle zeudela argudiatuta. Aldundiak kopuru
hori nahikoa ez dela erantzun du,
autobusa erabiltzen duten ikasleak erdiak izaten direlako, eta gainera klaseak ordu desberdinetan
izaten direlako.

Udalak beste irtenbide bat ere
proposatu zion Aldundiari: Durangotik EHUra joaten den autobusa
minutu batzuk beranduago irtetzeko. Izan ere, Ondarroatik autobusean doazen ikasleek, sarritan
ez dute Durangoko autobusa atrapatzen, trafiko asko badago edo
trena pasatzen bada. Eskari horri
ez dio erantzun Aldundiak.
Leketio eta Ondarroa lotuko
dituen autobus zerbitzua ipintzea
ere ez du kontuan hartu.
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BATZORDEAK

KIROL BEKA
> Arraun taldearen
historia jasotzeko
beka deialdia
Bigarren urtez, herriko kirolarien
historia jasotzeko beka deialdia
egin du Kirol Batzordeak. Aurten, Arraun Elkartearen historia
jasotzea proposatu dute batzordekideek. Beka jasotzen duenak,

KIROLA • 2012ko kirol sariak banatu dira
>>> Ondarroako Udaleko Kirol Batzordeak antolatutako “KIROLAREN
GALA” ospatu zen Kofradi Zaharrean, urtarrilaren 25ean. Jendez gainezka
egon zen ekitaldian, honako hauek jaso zituzten aurtengo sariak Oihana
Kortazar mendi lasterkari ezagunaren eskutik: urteko kirolari emakumea,
June Aranbarri; urteko kirolari gizonezkoa, Mikel Dieguez; urteko kirol taldea, Koaxi triatloi taldea; aipamen berezia, Aitor Aulestia.

INGURUMENA • Boluntarioek basoa landatu
urte amaiera arteko epea edukiko du ikerketa egiteko, eta 3.000
euro jasoko ditu lan horregatik.
Proiektuak aurkezteko epea apirilaren 5ean amaitu zen. Informazio gehiago nahi duenak
udaleko web gunean topatu
dezake.
Bestetik, iazko Dina Bilbaori
buruzko ikerketa laster aukeztuko du egileak herritarren aurrean.

dute Ibaiondon >>> 20 boluntario inguruk parte hartu

dute Ibaiondon eta padura inguruetan egindako landaketetan. 3 asteburutan 400 arbola landatu dituzte, danak be bertoko espezieak: sahatsak, erramuak, haritzak, haltzak... Herriko ikastetxeetako umeek ere parte hartu
dute landaketetan. Basoa berreskuratzeak onura asko ekarriko dizkio auzoari: paisaia hobetuko du, erreka ondoko higadura gutxituko du eta biodibertsitatea handitzen lagunduko du. Udalak herritarrei eskatzen die arbola
horiek zaintzen laguntzeko, batzuk apurtuta agertu direlako dagoeneko.
Arbola horiek hazteak denoi egingo digu mesede!

KULTURA •

Diru-laguntzen deialdia
berrikusi dute herriko taldeek
012an kultur diru-laguntza
deialdiaren oinarriak eraberritu zuen Kultura Batzordeak, eta 2013an beste ikutu batzuk
eman dizkiete, herriko talde ezberdinetako ordezkariek osatutako
lantaldeak egindako proposamenaren ildotik. Hauexek izan dira
aldaketa nagusiak: Zeharkako gastuei 500 euroko muga ezarriko
zaie; Euskararen erabilpenaren
balorazioa 2 puntutik 5era igo da;
Genero berdintasunaren trataera 2
puntutik 3ra igo da; Elbarritu eta
ezinduei leku berezia gordetzeari
2 puntuko balorazioa eman zaio;
Ekintzaren planifikazio eta kronogramari zegozkien 10 puntuak
kendu dira; Justifikazio txostenari
ekintzaren balorazioa egiteko orri
bat gehitu da; Onartutako dirulaguntzaren likidazioa balorazioan
lortutako puntuazioa berrira ego-
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kituko da; Ikastaroak ohiko kultur
dirulaguntza deialdi kanpo gelditu
dira, horietarako 7.000 euroko
deialdi berezia egingo baita; Eskola orduetan egiten diren ekintzentzat eta hezkuntza arloko jarduerentzat diru-laguntza deialdi bereziak egingo dira Hezkuntza Batzordetik, eta ondorioz, hauek ere kultur deialditik kanpo gelditu dira;
Esleitutako
diru-laguntzaren
kopurua 45.000 eurotakoa izango
da; Eskakizunak eta justifikazioak
egiteko orri solteak, bi txostenetan
bateratu dira, eta betetzeko prozedurak sinplifikatu dira.
Dirulaguntzen deialdia birmoldatzeko egin diren batzarretan
talde hauek parte hartu dute:
Akordeoi Taldea, Dantzarte, Dzanga Jaixeta, Kantaize Orfeoia, Kresala, Txirrimorraski eta Unanue
Kamara Korala.
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> 4 familia gehiago
ari dira bertoko
produktu
ekologikoen
otzarak jasotzen
Beste 4 familiak bat egin dute
Ondarroako produktu ekologikoen kontsumo taldera. Herritar
horiek ere eskualdeko baserri bat
laguntzeko konpromisoa hartu
dute, urtean kuota bat ordainduta.
Trukean, baserriko produktuak
jasotzen dituzte astero, sasoian
sasoiko barazkiak. Ondarroako
Udaleko Ingurumen Batzordeak
herritarrak animatu nahi ditu bertoko barazki ekologikoak kontsumitzera. Horretarako aukera daukate berdura plazara joanda. Baina
astirik ez duenak, otzaren taldean
izena eman dezake, helbide honetan: komunikazioa@ondarroakoudala.net

Setoa, Ibaiondoko parkearen
ondoan>> Udalak setoa ipini du Ibaiondoko
parkearen eta ibaiaren artean, auzo batzarretan eskatu zen lez. Setoak hiru helburu edukiko ditu: bata, parkean jolasten ibiltzen diren umeak ibaira ez jaustea
(auzo batzarrean egin zen eskari hau); bestea, parketik
ibaira zamarrik ez joatea (gozokien boltsak, eta abar);
amaitzeko, inguru horretan landatu diren arbolak ere
babestuko ditu. Setoak urte batzuk beharko ditu hazteko. Bitartean, herritar guztien esku dago zuhaixkak
zaintzea.

ANIZTASUNA • Sahararekin elkartasuna, beste urte

batez >>>

Aurten ere Mendebaldeko Saharar errepublikaren autodeterminazio
eskubidea aldarrikatu dute Ondarroako Udalak eta Sahela elkarteak. Horretarako, hitzaldiak
eta erakusketak antolatu dituzte. Egoera politikoaren berri emateaz gain, jatekoa ere batu
dute herriko dendetan. Eman lata egunean, adibidez, herriko umeek ere jateko latak margoztu zituzten, Saharara bidaltzeko. Guztira, 1000 kilo jateko batu dira aurten ere, Ondarroako herritarren elkartasunari esker. Amaitzeko, udalak Sahararen deskolonizazioa eskatzen
duen mozioa onartu zuen, eta otsailaren 27an Mendebaldeko Saharar Errepublikako bandera ipini zuen ikurrinaren ondoan, herrialdeak okupatuta daramatzan 38 urteak akorda
eragiteko. Sahara Espainiaren kolonia izan zen, eta Espainiak alde egin zuenean, Marokok
eta Mauritaniak okupatu zuten. Sahela elkarteak herritarrei gogora arazi nahi die, udan
herrira Saharako umeak ekartzeko aukera dagoela. Horretarako, helbide honetara idatzi
behar da: komunikazioa@ondarroakoudala.net. Bestetik, Udalak Ignacio Ellacuria saria
jaso du beste udal batzukin batera, saharar emakumeen alde daukan lankidetzagatik.

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

ONDARROAKO ANTZERKIZALEAK

Aurten be PLANTETAN ibiliko gara,
antzerkizaleen eskutik
ndarroako Antzerkizaleak egitasmoan,
antzerki zaletasuna
daukagun ondarroarrak batzen gara,
zentzu zabalean. Gure eginkizun
nagusia Ondarroan antzerki jarduerak sustatzeko eta indartzeko
estrategiak garatzea da, bi zutabetan oinarrituz.
Alde batetik, urtean zehar
kalitatezko antzerki programazio
erakargarria eta orekatua eskaintzea da gure helburua, ikuslegoaren gustu aniztasunari erantzun
nahian. Ildo horretatik ekarri
genuen iaz aurtengo Donostia
Sarien irabazlea gertatu den
“Publikori gorroto” antzezlana,
esate baterako. Bestetik, Ondarroan betidanik egon den antzerkia egiteko zaletasunari erantzuteko, formakuntza ikastaroak
antolatzen ditugu, PLANTETAN
ekimenaren bidez, ikasleen
antzerki prestakuntza hobetzeaz
gain, Ondarroan funtzionatzen
duten aktore eta aktoresa ezberdinen topagunea sortzeko

O

asmoarekin. Gaztelekuan ere
antzerki ikastaro iraunkor bat
antolatu dugu, bertan mugitzen
diren gaztetxoei bideratuta.
Nazioarteko
Antzerkiaren
Egunari kolore berezia eman
nahian, mundu osoan irakurri
den manifestua irakurri dugu
Ondarroan ere, krisia dela eta
antzerkiak eta antzokiek pairatzen duten egoera ekonomiko
larria salatuz.

Aurten PLANTETAN” egiteko,
maiatzaren 18-19ko asteburua
aukeratu dugu. Bi antzezlan ikusteko aukera izango dugu: “Lingua Navajorum” helduentzat eta
“Izar eta Zenaida” gaztetxoentzat. Honez gain, ikastaroen
ardura Lierni Fresnedo, Mikel
Martinez eta Miren Gaztañagaren eskutan egongo da, hirurak
ere eskarmentu handi eta ibilbide zabaleko artistak. Ikastaroak
12 ordu iraungo du (4 ordu irakasle bakoitzak) eta bere prezioa
30 eurotakoa izango da. Izena
emateko deitu 94 683 36 69ra
edota idatzi jrosa@ondarroakoudala.net posta elektronikora.

BILDU
LEA-ARTIBAI, ahaztutako eskualdea
dal baten zeregin garrantzitsu bat bere herritarren
interesak beste erakunde
batzuen aurrean defendatzea
da. Adibidez, Foru Aldundiaren
aurrean. Bilduk ahalegin hori
egin du Ondarroako Udalean
lanean hasi zenetik. Baina erantzunak ez dira beti guk nahi
modukoak izan.
Foru Aldundiak Lea Artibai
eskualdea ahaztuta dauka.
Hemen dauzkazue horren erakusle batzuk:

lean, Bizkaiko Foru Aldundiari
eskatuz Bilbora bidean Gerediagatik Iurretara dagoen tartea
debalde izatea. Eta sorpresa,
proposamenaren aurrean EAJ
udal taldeak kontra bozkatu
zuen! Argudioa, kilometroaren
prezioa bera dela autopista
osoan. Harritzekoa benetan
argudioa.
Onartu zen mozioa eta BFAri
aurkeztu zitzaion proposamena,
eta harek entzungor egin eta
ordainsariak mantendu ditu.

Durangoko autopistarako
sarrera
Gerediagan autopistara sarrera
berria egin behar zutela eta
poztu egin ginen ondarrutar
asko. Aldundiak Lea Artibain bizi
eta lan egiteko erraztasunak
emango zituela itxaropenez
pozik. Eta bai zera! Gerediagako
sarrera berria erabiltzea doan da
Durangora
doanarentzako,
baina Bilbora 0.83 euro gehiago
ordaindu behar dira (IurretaBilbo 2,10, eta Gerediaga- Bilbo
2,93). Galdakaon hasi eta Muskizera autopista erabilera doakoa
bada, zergatik ez da berdin gertatzen Gerediagako tarte horretan?
Honen aurrean Bildu udal taldeak mozioa aurkeztu zuen uda-

Bizkaibusean hobekuntza
gehiago nahi ditugu
Foru Aldundia Bizkaibus zerbitzua berritzera doa. Aukera hori
aprobetxatuta, Ondarroako Udalak eskariak egin zizkion Aldundiari. Eskari guztiek ezezko erantzuna jaso dute.
Ondarroatik Bilbora egunean
lau edo bost zuzeneko zerbitzu
eskatu genituen. Ez dugu erantzunik jaso. Lea Artibai eskualdetik Leioako Campusera autobus
zerbitzua eskatu genuen. Ezezkoa erantzun digute, ikasleek
Durangotik Leioara joaten den
autobusa hartu ahal dutela eta.
Baina Aldundikoek ez dakite
Ondarroatik Durangora doan
autobusa sarritan berandu ailegatzen dela, eta Campusera

U

doan autobusa joanda egoten
dela. Autobus hori minutu
batzuk beranduago irtetzea ere
eskatu genuen, baina ez dugu
erantzunik jaso... eta horrelaxe
bota dituzte atzera guk egindako eskari guztiak.
Txori Errekan zebrabidea
eta ispilua behar dituzte
Txori Errekakoen eskari historikoa da zebrabide bat egitea
auzoan. Udalak eskatu dio
Aldundiari zebrabide hori egiteko, baina ezezkoa erantzun dio:
espaloiak ez direla zabalak esan
du. Ez hori bakarrik, trafikoa
ikusteko udalak ipinitako ispiluak ere kentzeko exijitu du Foru
Aldundiak, eta udalari isuna ipiniko dio.
Hiru adibide ekarri ditugu
hona, baina beste hainbeste ere
ekarri ahal ditugu (MarkinaOndarroa errepidea ez barritzea
adibidez). Eguneko Zentroaren
zabaltzea ere hor daukagu
zalantzan, ikusiko dugu zelan
erantzuten duen Aldundiak.
Baina uste dugu argi geratu dela
hasieran esan duguna, Foru
Aldundiak ahaztuta daukala
gure eskualdea.
bildu.info/ondarroa

EAJ
Ondarroako
Udalak ez du
erantzuten

El Ayuntamiento
de Ondarroa
da la callada
por respuesta

012-10-24ko osoko bilkuran ondorengo erregua
aurkeztu genuen: Udal zerbitzu teknikoek aztertu dezatela
Udaletxea kokatzen den eraikinak irisgarritasun arloan dituen
akatsak , eta haiek konpontzeko
plana aurkez dezatela.
Ondarroako Udaletxeko eraikinak (Musika Enparantza z/g)
irisgarritasun mailan dauden
legezko baldintzak ez ditu betetzen, eta hiritar guztiek ezin
dute bere sarbideak eta instalazioak erabili, batez ere mugikortasun murriztua dutenek. Ez
dago igogailurik eraikinean, eta
eskailerak ez dituzte betetzen
gutxienezko baldintzak. “Gurpildun aulkian edo makuluekin
dabilen norbaitentzako, guztiz
ezinezkoa da Alkatetza dagoen
solairura edo pleno aretora heltzea. Eta hau are harrigarriagoa
da , kontuan izanda Udala administrazio publikoa dela.”
Gizarte osoari dagokio hiriingurunearen, gune publikoen,
eraikinen, garraiobideen eta
abarren irisgarritasuna bermatzea, persona guztientzat eta,
batez ere, mugikortasun murriztua, edo muga psikiko zein sentsoriala dituztenentzat.
Orain arte ez dugu inolako
erantzunik jaso Udalaren aldetik.
Bestalde, 2013ko aurrekontuak
ez du ezer aurrikusten aipatu
arazoa konpontzeko. Noiz arte
jarraituko dugu horrela?

n la sesión plenaria del 24-102012, solicitamos que los servicios técnicos municipales
analizasen las deficiencias en
materia de accesibilidad que presenta la casa consistorial, y presentasen un plan para su corrección.
El edificio en el que se ubica la
casa consistorial del Ayuntamiento
de Ondarroa (Musika enparantza
z/g), no cumple los requisitos legales en materia de accesibilidad, y
sus accesos no pueden ser utilizados de forma autónoma por todas
las personas, especialmente aquellas que tienen reducida su movilidad. El edificio carece de ascensor,
y sus escaleras no cumplen los
requisitos mínimos. “ Resulta
imposible que una persona con
silla de ruedas , o con muletas,
acceda a la planta de alcaldía, o al
salón de plenos ; lo que resulta aún
más chocante tratándose de una
administración pública.”
La sociedad en su conjunto debe
garantizar la accesibilidad del
entorno urbano, de los espacios
públicos, de los edificios, etc. para
su uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad
reducida, o cualquier otra limitación psíquica o sensorial.
A día de hoy, no hemos recibido
respuesta alguna por parte del
Ayuntamiento. Por otra parte, el
presupuesto para 2013 nada contempla al respecto. ¿Hasta cuándo
seguiremos así?
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KOMUNIKAZIOA
UDALTZAINAK
«Gabon edo egunon ya. Munizipaleta deitxu rot behin baño
gexauatan eta gabetan esateste
ez tazela eta ertzaineta deitxu bir
dotela. Ez totena ulertzen da ia
zelaik ez dan gabetan munizipalik.. Eta ertzaineta deitxu? Ba
geure gauzakatxik. Nik usten dot
munizipalak eon bi litxakezela.
Ordenantza batzuk daz udaletxinak eta ertzainak ez dakarre
zetan erun. Ia baten batek esan
leiken ia gabetan munizipalak
zeatxik ez dazen. Gero arte! Agur»
UDALAREN ERANTZUNA: Gaueko txandarik ez dago aspaldi,
1985etik. Gaueko txandaren
ardura aspaldiko urteetan
Ertzainek dute gure herrian.
10 munizipal daude udalean
eta txandaka egiten dute lan.
Egunero launa udaltzain egoten dira, 2 txandatan, goizean 8:00etatik 15:00ak arte
eta arratsaldean, 15:00etatik
21:30era arte. Bosgarrenak
libre izaten du eguna. 4 horietatik 1 normalean bulegoan
egoten da bulego beharrak
egiten eta beste hirurak kalean. Gaueko txandak Andra
Maixetan (abuztuaren 14tik
17ra) baino ez dira egiten.
Gustatuko litzaiguke gaueko
txanda egiteko aukera izango
bagenu baina daukagun egoera ekonomikoarekin ezinezkoa da udaltzainen taldea
zabaltzea.
LIBURUTEGIXE
«Arratsalde on! bueno nik keja
bat edo proposamen bat dakat.
Gaur urtarrilan 5a da. Liburutegire jun naz eta nire alabi unibertsitatin dana eta sorpresa-sorpresa!
Ez ta holako sorpresi ze aurrera
baten be... Ez tot ulertzen gauza
bat: jai guztitxan goxetan da
bakarrik iraitxe orduerdi edo
ordubete gehitxuaua, bañe arratsaldin gero itxitxe ra. Zapato
goxin itxitxe ra. Nik eztai: Bilboa
jute za, Donostire jute za ta
behintzat liburutegi batzuk zapatutan be iraitxe dakazu, ta ez hori
bakarrik, examiñak dazenin ordo
gexaua eoten diz iraitxe, liburutegi batzutan gabeko 12xak arte .
2 langile daude udal liburutegian. Goiz eta arratsaldez egiten dute beharra eta oporrak
txandaka hartzen dituzte.
Egiten dugu ahalegina ahal
denik eta egutegirik egokiena prestatzeko, bai langileentzat eta bai erabiltzaileentzat
ere . Egutegia eta ordutegiak
aztertu dira zerbitzua hobetzeko intentzioz baina horrek
baditu bere mugak. Aztertu
dugu ere zerbitzua handitzeko aukera baina handitzeak
duen kostu ekonomikoa ezin
dugu eutsi. Hobetzeko ahaleginean jarraituko dugu beti
ere ditugun mugak kontuan
izanik.
SOLARRA
«Egunon! Ibaiondotik deitzen
dot. Behatu, denbora askun hau
solarrau lehen fabriki euan tokixe

>>> Buzoi berri bat, Ibaiondon
Udalak buzoi urdin bat ipini du Ibaiondoko Herribusaren geltoki
alboan. Horrela, Kamiñazpiko bizilagunek euren kexak eta proposamenak egiteko aukera berri bat edukiko dute. Herritarren kexa eta
proposamenak jasotzea oso garrantzitsua da udalarentzat, sarritan
ikusten ez diren arazoak edo aukerak kontutan hartu ahal izateko.
Azken batean, auzokoak dira euren auzoa hobetoen ezagutzen
dutenak!

oso zikiñe ra; barai kejak hartute
dazena bañe justo hortxe fabrikako solarran bueltan ipinitxe
ran sarin ondun eta Txomin Agirre hasi baiño ariñaua da hortxe
eskiña bat eh... Eztai obrako zikiñak lagata hortxe-edo plastiko
batzuk eta kaja zahar bat, eta du
geldike-geldike eskonbrera bat
etxen, eta losiai pegaten da, eta
etxetik gaz ikusten eta ixe ezin
ddou ein eta mesedez ia ez tai brigadin biharra bara ero ia garbitzen dan mesedez. Eskerrik asko
Honen berri izan dugunean
berehala garbitu dugu. Jarraipena egingo dugu horrelakorik berriro ez dadin gerta .
Eskerrak eman nahi dugu
gure lanean laguntzen diguten herritarrei denon artean
egingo baitugu gure herria
atseginago
PIXAPIN ARGIRIK EZ
«Aste guztin naz goxeko seiretan
linterniaz bajaten Pixapetik Goikale arte argirik ezta Pixapin
hasieran azentsoran aurrin eta
Goikale erdixe eta ontxe momentun be ezta, bale.
Arazo elektrikoa zegoen eta
konpondu ahal izateko kableak aldatu behar izan dira.
Sarri gertatzen zaigu ez
dugula horrelako egoeren
berririk izaten eta horregatik
uste dugu gertatzen direla
sarri horrelakoak. Horregatik
asko eskertzen dugu berri izatea. Mila esker.
KAFE ATZIN MAILA
«Epa arratsaldeon! Da Kafeko
Atzeko espaloian dagoen maila
batei buruz. Azkenengo euki
neban ezusteko bat eta jausi eta
bueno ba aberixi ein neban hankan eta zan esateko ia haxe
zuzen edo liso ero ba eztai mailaik ez egoti ero ranpa modun
edo ez tai zelan ixango dan ia ein
zeinken zeoze ze ezusteko batzuk
eon di ze konturatu na batzuk
komentastela eta ba bideratzeko
hoixe. Kafeko atzin da alamedatik eta kafeko atzeko etxe arte
dauen maili bañe bazterreko par-

tetik aparkamentu barik aparkamentu aurrin dauena ta hantxe
da maila bat eta ezuzteko maila
bat da ze ixan bi litxake losa liso
bat pentsaten dot. Bale, ein ahal
bazue zeozer ba listo. Eskerrik
asko. Agur.
Eginda. Arlanpa bat egin da
leku horretan. Espero dugu
arlanpa horrekin arazoa
zuzentzea. Eskerrik asko
ekarpenagatik.
ARTABIDEN KOTXIK
«Arratsaldeon! Artabidetik deitzen dot eta da komentateko
hamen batzokixan hasi eta
gorarte kotxik losa gañin aparkaten diz egunez eta gabaz be bai.
Beti, gitxi gora bera kotxe bardiñak diz. Inoiz etorri ixan da aguazille eta ipini ixatsa multa bat
bañe han da multiaz egun guzti.
Jente bat silla de ruedasen dune
losatik baja bir de, oinez guzenak
losatik baja bi ga, pertsona nausixak laguntzailliaz dabizenak
kalin losatik baja bi ri erdire pasateko. Nahi dot jakin losi ia zeinentzako ran eta beste gauza bat
bakarrik diruk emoteskunetik
miñe nire proposamena ixango
litxake, grui ipintxi udaletxik eta
txarto razen kotxik gruik daruzela eta gero han, ordaintzi akarre-
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la kotxi jasoteko, bestelan multi
ipinitxe, multiaz eoleike egun
guzti eta multiaz eon da be bardin bardin dda ezta pasoik. Besteik ixebez. Eskerrik asko, agur.
Udaltzainek espaloietan dauden kotxeei isunak ipintzen
diete. Garabiaren aukera
aztertu dugu baina garabiarekin batera kotxeak gordetzeko lekua derrigorra da.
Ondarroako Udalak ez dauka
baliabide nahikorik horrelakorik egiteko. Jarraituko
dugu kontzientziazio kanpainarekin eta espaloietan aparkatuta dauden kotxeei isunak
ipintzen.
PLAZA GORRIKO JOLASAK
«Egunon! Gaur Kamiñazpin ikusi
rot zelan adinekuntzako zirkuito
polit bat ipiñizuen parkin ariketak eta etxeko ta oso gauza politxe. Nik Artatik deitzen dot eta
guk hamen deitzetsauen Plaza
Gorrixe ba ia noiztik dan konpondute eta hor jarteko zin umintzako zirkuitu edo holako jolas
batzuk eta denpori aurrea du eta
hor ezta ixe. Hor premiñazku rela
umintzako toki bat, behangaiñi
ipinitxe ranez ba gauzak kolokati.
Diro falti bara ba diru gauza
askotako allaten da eta ez tot
pentsaten diro asko bir danik.
Bale. Eskerrik asko. Agur.»
Momentuz ez dira Plaza
Gorrixan ume jolasak ipini
egindako bileretan eskaera
hori jaso zelako (ez ipintzeko)
eta Udala eskaera baloratzen
ari delako.
KAMIÑALDEKO IGOGAILUA
«A quien corresponda: ¡Hola!
Somos vecinos de la calle Kamiñalde. El ascensor que va de San
Ignacio a Kamiñalde no funciona
hace días. ¿Qué pasa? ¿Que el
que lo inventó no sabía que iba a
llover? A ver si hacen algo al respecto. Estamos hartos de esa
mierda de ascensor. Tener que
subir por las escaleras cargados
de recados y las escaleras cuando
llueve resbalan un montón. Esperamos respuestas por parte del
ayuntamiento o por el responsable del ascensor. Bueno, gracias
por escuchar nuestras quejas.»
Una empresa hace el mantenimiento del ascensor pero
no es responsable de los problemas que tiene. Debido a
las lluvias del último mes, se
puso en contacto con el ayuntamiento para comunicar que
había un problema importante en el ascensor. El problema
no es de mantenimiento. La
obra no se ejecutó correctamente y tiene problemas de
impermeabilización. El ayuntamiento ha reclamado al
promotor de la obra la correcta ejecución del proyecto y
para el caso que no responda
tiene la intención de ejecutar
el aval y hacerse cargo del
mismo. Esperamos solucionar
el problema definitivamente
en el menor tiempo posible.

ERRENTERIA,
2013ko OTSAILAREN 12an
«Alkate anderea:
Jakin dozun modun urtarrilan
15in euki gendun inundaziñoiak
(…) eta zer orain gaur goizeko 5
etan ura etxeraino ostabe.... Ze
inpotentzia...
Mesedez ia ze soluziñoi topaten
dogun dragati, muru edo erreki
desbia bañe holan ezin dou bizi
hille bat baino lehen inundata.
Lehenago firmak barrixokuk eta
eskaerak diputaziñoikuk eta kostasekuk hortxe euki bi zue ze hau
arazuau aspalditik dator bañe...
iñok jamonik bez entre ke zubirarte kostasena dala eta gorutz
diputaziñoikoa edo Gobierno
Vasco "la casa sin barrer".
Barrixo honek Ondarrure perteneziuten dau eta zelan dakazue
hain abandonatuta ze honek
eskaerak di Loren Arkotxa egon
zinekuk Aitor Maruri eta Felix....
hortxe egon bi di argazkixak, firmak, kartak, eta abar eta abar.
Mesedez ia ongun erabagitxezuen zer hobeto txitxi potxin ez
egoteko melata. Agurtzen zaitut
ta beste barik eta ia ia…»
ERRENTERIA,
2013ko OTSAILAREN 12an
«Alkate anderea:
Errenteriko auzoan Patrokua eta
Txirloi etxitan bitartean ez da
egoten pasorik eta gu erdian
egoeran ezingo luke ez enfermeraik edo medikoik pasatu. Arazoa
da erreka daukagula ixe bidean
pare. Eta gure hurrengo bitartea
daukagu uran pasoa beteten
dana eta Etxebarria Andiketxe
baserria.
Andiketxe baserrian aurrean
dago terrenoa txabolagaz eta
beste aukera bat ixa leikena da
haren terrenuai zati bat kentzea.
Estimako gendukena da dragati
etxe pareak eta holan erreki garbituta geldituko litxake. Daukagun zubia Ibilaldiantzako arreglatu zen zeozer baña bestela
"Hipoliton pajan" honezko jausita
egon zan. Esku bat botateko
mesedez.... Agur, Barrixun partez.»
Auzo batzarretan Errenteria
auzokoek oso ondo azaldu
zuten lez, ura gero eta gehiago igotzen da auzo horretan.
Arazoari irtenbidea topatzeko, URA agentziakoekin
batzarra egin nahian dabil
Ondarroako Udala. Inguru
horretan udalak lur batzuk
ditu eta, zuek ondo diozuen
moduan, lur horiek kenduta
errekari zabalera gehiago
eman ahal zaio. Dena dela,
URA agentziako adituekin
kontrastatu nahi ditugu udalak eta auzokoek dituzten
ideiak. Argi dagoena da,
arazo honi irtenbide bat topatu behar zaiola. Ea lortzen
dugun.

Kexa eta proposamen
gehiago ikusteko, hemen:

www.ondarroa.eu

