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Plan Orokorra barritzen hasi da udala
>Hirigintza Antolakuntza Plan Orokorreko (HPAO)
aurre azterlanak martxan ipini ditu udalak

013ko irailean HAPO
(Hiri Antolaketarako
Plan Orokorra) berritzeko lehenengo 3 aurreazterketak ipini ditu
martxan udalak: ingurumenekoa, sozioekonomikoa eta hirigintzakoa. Datorren urtetik
aurrera, herritarrei ikerketa
horiek azalduko zaizkie, eta eurekin batera egingo da herriko plan
berria.
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Araudi zaharra
Ondarroako arau subsidiarioak
oso zahartuta daude: 1993an
onartu zituen udalak, eta 1997an
publikatu ziren. Legez berrituta
egon behar zuten aurreko legegintzaldietan, onartu eta 8 urtera
berrikusi egin behar izaten dira
eta. Gainera, Arau Subsidiarioek
2006ko Lurzoruaren Legera
derrigorrez egokituta egon
behar zuten.

>>Plan orokorrak herriko gune desberdinen
erabilera zehazten du, herritarren beharrizanak
zeintzuk diren aurreikusita
Ez da horrelakorik egin eta
egun ditugun arazo urbanistiko
handiak horren ondorioak dira
hein handi batean.
Azken urteetan ohikoa izan
da arauen aldaketa puntualak
proposatzea: 2000 eta 2006
urteen artean 12 aldaketa
egin dira, eta

U

esanez kanona (hau da, udalak
eskatzen zuen alokairua) altuegia zela. Alegazio horiek ez ziren
onartu eta prozesuak aurrera
egin zuen.
Aurkezteko epean interesdun bakarra aurkeztu zen, eta
kontratazio mahaiaren erabakia
izan zen interesdun horri Alfa
Arrigorri eraikinaren ustiapena
esleitzea. Hurrengo urratsa zen
bermea ipintzearena.
Baina azken orduan esleidunak bermerik ez du ipini, eta
ondorioz esleipena hutsik geratu
da. Egoera honen aurrean, udal
teknikariek baldintza plegua
berraztertu egingo dute, ahal
denik eta arinen prozesua berriro martxan ipintzeko.

Egoera honek arazo handiak
ekarri dizkie bai udalari eta baita
interesdunei ere.

Udal zergak ordaintzeko
diru-laguntzak egongo dira

Alfa-Arrigorri eraikinaren
esleipena hutsik geratu da
dalak Alfa Arrigorri
eraikinaren esleitze
prozesua ekainean
hasi zuen: udal
baldintza
batzan
plegua onartu zuen, eta esleipen
prozesua abiatu. Urteko 30.000
euroko alokairua ipini zuen, udaleko arkitektuak egindako balorazioa jarraituta.
Ordurako eraikinaren konponketak erdi amaituta zeuden,
eta udala interesa adierazi zuten
taldeekin harremanetan zebilen,
eta eurekin eraikinera bisitak
egiten.
Plegua behin betiko onartu
zen uztaileko udalbatzan. Pleno
horretan interesa zuen talde
batek alegazioak aurkeztu zituen

beste bi proposamen bertan
behera geratu dira (legez 6 aldaketa egin daitezke bakarrik).
Onartutako aldaketa hauetako
11 indarrean daude eta 2011n 1
bertan behera geratu zen.

OHARRA: Ondarroako udalak
jakin arazten du plan orokorrerako
azterketak egiten ari diren langileak etxez etxe ari direla udalaren
izenean galderak egiten.

rrenta-maila txikia duten
diruondarrutarrentzat
laguntzak emango ditu
udalak Hiri Ondasun Higiezinen

E

Gaineko Zerga (kontribuzioa) eta
hondakinen bilketa eta estolderia tasa ordaintzen laguntzeko.
Eskatzeko epea abenduaren

hasieran izango da. Informazio
gehiago Gizarte Ongizateko
Udal bulegoetan daukate interesatuek.

Estatuak bandera espainola udaletxean
jartzera behartu du Ondarroako Udala
012ko martxoaren 12an Ondarroako
Udalean bandera espainola ipintzeko
agindua eman zuen EAEn espainiar
gobernuaren ordezkaria den Carlos Urkijok, esanez hilabeteko epea zegoela
agindua betetzeko. Ez zen banderarik ipini, eta
estatu espainolak auzitegietara eraman zuen
udala. Ordutik bide luzea egin du Ondarroako
udalak auzitegietan: 2012ko azaroaren 9an jaso
zen hasierako ebazpena, eta derrigortu egiten
zuen udala bandera espainola ipintzera udaletxe-
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an eta bestelako eraikin publikoetan. 2012ko azaroaren 30ean udalak errekurritu egin zuen jasotako epaia, eta 2013ko irailaren 30ean jaso du udalak azken ebazpena, esaten duena 2 hilabeteko
epean bandera espainola ipinita egon behar dela
udaletxean, ohorezko lekuan. Hori egin ezean,
alkatea inabilitatu egingo dute. Mehatxupean,
ondarrutar gehien-gehienon nahiaren gainetik
eta udal ordezkarien erabaki ahalmenaren kontra,
espainiar estatuak espainiar bandera udaletxean
jartzera behartu du Ondarroako Udala.
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>>> INGURUMENA

Gehiago birziklatzeko
ahaleginak egiten, herritarrekin
>2014an hondakinak batzeko kontratua berria egin behar da

>> Herritarrek udalak aurkeztutako
alternatiba desberdinak
eztabaidatu dituzte

Konposta egiteko
bigarren gunea eraiki da
>>Ibaiondon 20 familia ari dira
konposta egiten, eta laster 30 izango dira
rtibai eta San Inazio
kale inguruetan bizi
diren herritarrek
konposta egiteko
aukera
edukiko
dute Liburutegiaren parean
eraikitako konpost-gunean.
Udalak konposta egiteko behar
diren gauza guztiak ipiniko ditu
bertan: potoak, material lehorra, konposta nahastatzekoa...
parte hartzaileak taldeka antolatuko dira, eta bakoitzak poto
batera botako ditu etxeko hondakin organikoak. Aurretik,
konposta zelan egin jakiteko
ikastaro bat eta liburuxka bat
jasoko dute. Proiektuan parte
hartu nahi dutenek izena eman
behar dute, udalera deituta,
udal bulegoetara joanda edo
email honetara idatzita: komunikazioa@ondarroakoudala.net

A
014an hondakinak eta
zamarrak batzeko kontratua amaitzen da.
Urte horretan kontratu
berri bat egingo da.
Hori aprobetxatuta, mankomunitateak ikerketa bat agindu du,
eskualdean ipini daitezkeen sistema desberdinak aztertzeko.
Ondarroako Udalak parte hartzeko prozesu bat zabaldu du, eredu
horiek herritarrei erakusteko eta
eurekin batera sistema berria
zelakoa izan behar den eztabaidatzeko.
Alkateak batzarretan aipatu
zuen bezala, gure herrian lehengai gutxi ditugu, eta horiek ahalik eta ongien aprobetxatu behar
ditugu. Datorren urtetik aurrera
organikoa jaso egin beharko dela
esan zuen, eta ahalik eta gehien
birziklatzen ahalegindu beharko
ginatekeela, etikoena eta ingurumenerako onena horixe delako.
Prozesuaren lehen erronda
urriko azken egunetan egin zen.
3 batzar egin ziren hiru gunetan,
eta beste bat hondakinen sortzaile handiekin (ikastetxeak,
dendak, tabernak...). Batzar
horietan gaur egungo egoera
zein den azaldu zuten (%25 birziklatzen dugu, beste hondakin
guztiak errauskailura eroaten
ditugu...), eta gero hiru alternatiba aztertu zituzten: sukaldatu
gabeko hondakin organikoentzako edukiontzia, hondakin
organiko guztientzako edukiontzia, edo atez ateko bilketa pertsonalizatua.
Bizkaiko Foru Aldundiak
daukan konposta egiteko gune
bakarrean (Bilbo inguruan)
sukaldatu gabeko hondakin
organikoa hartzen dutenez
bakarrik, beste bi ereduentzat
konposta egiteko gunea eraiki
beharko litzateke eskualdean.
Diputazioak Bizkaiko eskualdeetan halako eraikin gehiago egitea aurreikusita dauka, baina
momentuz ez du besterik eraiki.

(Amankomunazgoaren
estimazioak)
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Herritarren iritzia
Batzarretara joan ziren herritarrek sistema bakoitzari ikusten

ATEZ-ATE

zizkioten alde onak eta txarrak
azpimarratu zituzten.
Sukaldatu gabeko hondakin organikoen edukiontzia ez
zitzaien egokia iruditu parte hartzaileei. Etxean bi organiko mota
bereiztea zaila iruditu zitzaien,
eta horrela hondakin organiko
gutxi jasoko zela esan zuten.
Inbertsio handia egin beharko
litzateke emaitza txikiak lortzeko.
Hondakin organiko guztiak jasotzeko edukiontzia
ipintzeak gaur egungo egoera
apur bat hobetuko lukeela aipatu zuten. Gainera, konposta egiteko gunea eskualdean edukitzeak berton lana sortuko lukeela
esan zuten. Edukiontzi honek
gatazka gutxiago eragingo zuela
ere iruditu zitzaien. Hala ere, sistema honekin ez dela hainbeste
birziklatuko aipatu zuten. Gainera, gure kaleak estuak izanda
beste kontenedore bat sartzea
zaila izango litzatekeela gehitu
zuten, eta kontenedoreak etxe
aurrean dituztenek usain txarrak
edukitzen dituztela.
Hondakinak etxez etxe eta
atez ate jasotzeari buruz,
gehien birziklatzen duen sistema
eta herrirako merkeena litzatekeela aipatu zuten parte hartzaileek. Hondakinak etxe aurrean
jasotzea oso komodoa izan daitekeela ere gehitu zuten, batez
ere nagusientzat. Asko birziklatzeak eta konpostatzeak eskualdean lana sortuko lukeela ere
esan zuten. Hala ere, herritar
nagusienek aipatu zuten formazioa jaso beharko luketela, banaketa zelan egin jakiteko. Eta etxe

txikietan potoak sartzeko zailtasunak egon daitezkeela ere esan
zuten. Estetika ere zaindu egin
beharko litzatekeela aipatu
zuten, eta hondakinak ateratzeko txandak zeintzuk izango liratekeen ondo adostu.
Herritar arduratsuak
Parte hartu zuen jendeak kezka
erakutsi zuen, eurek birziklatzeko ahalegin asko egiten dutelako, baina birziklatzen ez dutenek
euren lana oztopatzen dutelako.
Gainera, birziklatzen dutenek
birziklatzen ez dutenen kostu
ekonomikoak ordaintzen dituztela salatu zuten. Norbere hondakinen ardura norberak eduki
behar duela aipatu zuten, eta ez
beste bati pasatu arazoa. Hala
ere, herritarrak batu eta sistema
berri baten inguruan berba egin
eta proposamenak lantzen aritzea positiboa zela esan zuten.
Ohiturak aldatu behar direla
ere aipatu zuten: poltsa gutxiago
dituzten produktuak erosi, sasoi-

Ibaiondon 30 familia
Ibaiondon uztailean hasi zen
martxan konposta egiteko
gunea, 20 familiarekin. 3 hilean
konpostak 50 gradutik gora
hartu ditu, ondo doan seinale.
Azaroan beste 10 familia hasiko
dira konposta egiten gune
horretan.
Konposta soloetan
Soloak edo hortuak dituzten
herritarrak ere konposta egitera
animatu nahi ditu udalak.
Horretarako, konposta egiteko
beharrezkoak diren materialak
debalde emango dizkie izena
ematen dutenei (potoak, konposta nahastatzekoak...). Ikastaro bat ere jasoko dute, eta teknikarien bisitak egingo dizkiete,
konposta ondo doan jakiteko.

2000 KILO ZAMAR GUTXIAGO!
Konposta egiten ari diren familiek 2000 kilo zamar gutxiago bota
dituzte kontenedoretara azken hiru hilabeteotan. Ondarrutar
bakoitzak egunean 0,93 kilo hondakin sortzen ditu. Hortik %40
inguru izaten da organikoa (Aldundiaren estimazioen arabera).
Beraz, egunean 0,37 kilo organiko sortzen ditu ondarrutar bakoitzak. Konposta egiten 20 familia ibili dira 3 hilean (90 egun). Familia
bakoitzean 2 edo 3 pertsona bizi direla kontuan hartuta, 2000 kilo
zamar gutxiago bidali dituzte erretzera, gitxi gorabehera. Hori ingurumenarentzako ona da, eta baita herritar guztion boltsikorako
(zabor horren garraioa eta tratamendua aurrezten ditugulako).

ko produktu freskoak erosi...
Kontzientziazioa landu behar
dela esan zuten, baina horrek ere
mugak dituela. Askok, jakinda
ere, ez ei dute birziklatzen komodidadeagatik.
azaldutakoa
Batzarretan
herritar gehiagori azaldu behar
zaiela proposatu zuten, eta gazteak halako batzarretara erakarri
behar direla.
Auzokonposta egiten duten
herritarrek ere parte hartu zuten
batzarretan. Azpimarratu zuten
organikoa banatuz gero, gera-

94 683 36 77

info+:komunikazioa@ondarroakoudala.net

tzen den errefusa oso txikia izaten dela. Zamar poltsa bi astean
behin edo hilean behin ateratzen dute. Auzokonpostaren
arduradunek aipatu zuten hondakin organikoak tratatzeko
biderik ekologikoena hauxe dela:
hondakina sortzen den lekuan
bertan kudeatzen delako, eta ez
delako energiarik gastatu behar
hondakina tratamendu planta
batera eroaten.
Parte hartzaile batek esan
zuen lez, ez gara planetaren jabe,
eta gure seme-alabei zer lagako
diegun pentsatu beharko genuke.
Azaroan, bigarren itzulia
Prozesuak azaroan jarraitu du.
Beste lau batzar egin dira, proposatu diren hiru sistemen indargune eta ahulgunean ezagutzeko, eta herritarrekin batera sistema berriaren ezaugarriak zehazteko. Abenduan hartutako erabakien berri emango zaie herritar guztiei batzar orokor batean.
Prozesuan erabilitako informazioa udalaren web orrian
eskegiko du.
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>>> KULTURA

>

37 urte eta gero...
ATAKO BANDAN!
> 37 urte bete dira Atako Bandan
ikuskizuna lehenengo aldiz egin zela

>> Herriko hainbat artistek
ikuskizuna berritu dute
Pello Aramaio, «Kitolis»,
ilobatxoei gertatu
zena kontatzen

Estibalitz
Arrizabalaga

Kantaize Orfeoia, Unanue Kamara Korala,
bakarlariak eta Peli Markuerkiaga zuzendaria

kultur elkartea, Kantaize orfeoia,
Ondarroako txistulariak... Proiektua zuzentzen ere herriko musikari eta artista talde bat ibili da
Asier Ituarte Aulestia eta Estibalitz Arrizabalaga hauen artean.
Zelan sortu zen Atako bandan?
1973. urtean bi arrantzale ito
ziren 15 eguneko tartean, Ondarroako ontzietan arrantzan ari
zirela. Batean aita batek bere
semea nola itotzen zen ikusi
zuen; bestean, semeak ikusi zuen
aita itotzen. Itsaso zabalean gertatu ziren ezbeharrak, atako bandan. Arrantza asko aldatu zen
mendean zehar, eta 70. hamarkadan enpresa anonimoetako txalopa industrialak ziren nagusi,
gero eta urrutiragoko merkatuetarako arrantzatzen zutenak.
Sasoi hartako txalupak aurrekoak
baino hobeak ziren, burdinazkoak, alturakoak... baina hala ere
ezbeharrak gertatzen jarraitzen
zuten.
Heriotza haiek proiektu
berriaren hazia izan ziren. Arrantza munduaren gordintasuna,

langileen lan-baldintza gogorrak, itsaso errukigabea... Errealitate hori erakutsi nahi zuten
herriko taldeek, dantza, antzerki
eta olerkia uztartuta. Horretarako laguntzaile onak topatu zituzten: Xabier Letek egin zuen olerkia, itsasoko langileei buruz daukan bakarra; Gotzon Aulestia
ondarrutarrak egin zuen musika;
eta Jon Oñatibiak dantzaren
koreografia. Gero, Kresalakoek
urtero berritu izan dute ikuskizuna Arrantzale Egunean.
Azaroan duela 37 urteko
ikuskizun haren interpretazio
berri bat ikusteko aukera eduki
dugu Ondarroako herritarrok.
Historiazaleen erakusketa
eta hitzaldiak
Atako bandan ikuskizuna aprobetxatuta, Ondarroako Historia
Zaleek arrantzaren eta portuaren
bilakaerari buruzko argazki zaharren erakusketa eta hitzaldiak
antolatu dituzte Kofradia Zaharrean. Izan ere, aurten 80 urte
betetzen dira Ondarroako portu
berria egiten hasi zirenetik.

Asier Ituarte Aulestia

<

Artxibo
historikoaren
lehenengo zatia,
digitalizatua
Herriko artxibo historikoaren
zati handiena Bilbon dago,
Aldundiaren zaintzapean. Ondarroako Udala herriko dokumentu horiek digitalizatzen dabil, eta
dagoeneko 460 dokumentu
digitalizatuta ikus daitezke udal
liburutegian.

Herritar asko apuntatu dira kultur ikastaroetan

Arrakasta handiz hasi dira Ondarroako Kultur Batzordeak udazkenerako programatutako ikastaroak. Guztira, 51 ikaslek eman dute izena
bost ikastaroetan: makramea, patch-work, argazkigintza, margolaritza
eta arte ideia baten esperimentazioan. Ikasleek ikastaroan parte hartu
dutela egiaztatzeko agiri bat jasoko dute, ikastaroaren iraupena zehaztuz, Ondarroako Udalaren zigilu eta irakaslearen sinadurarekin. Ikastaro hauen helburua Ondarroan kultur sormena sustatzea da, arlo ezberdinetan eta prezio eskuragarrian tailer eta formazio ikastaroak eskainiz.
2014 urterako ikastaroen esleipen prozesua abenduan jarriko da martxan.

^

H

Udako jaiak ondo igaro ziren
aurten ere. Tartean, berrikuntza
batzuk ere egon ziren. Adibidez,
antzarrak estreinekoz emakume
batek irabazi zituen, Olaia Leonek. Gainera, aurtengo kukañak
antolatzaile berriak izan zituen
(Alde Zaharreko tabernariak),
eta irabazlea, ia betikoa izan zen:
Ricardo Exposito. Gainontzeko
partehartzaileek ez zioten erraz
utzi, baina azkenean Ricardoren
beterania nagusitu zen. Zorionak eta eskerrik asko Andra Mari
jaien antolatzaile eta parte hartzaile guztiei! Jaien aurrekontua
udaleko web orrian dago eskuragarri.

^

erriko hainbat taldek
Atako Bandan ikuskizuna
berrikusi dute, eta ostera
ere taularatu zuten azaroaren
16an bi emankizunetan Bide
Onera zineman. Izan ere, aurten
37 urte betetzen dira ikuskizun
hau lehenengo aldiz egin zela.
Hile asko egin dituzte antolatzaileek ikuskizuna lantzen, eta
musika, dantza eta antzerkia
uztartu dituzte, teknologia
berrien laguntzarekin. Horretarako herriko talde asko batu dira:
Unanue kamara korala, Kresala

Aurten neska batek
irabazi du antzarren
jokoa

Marabillosu!

Ekitaldi baten arraskata neurtzeko modu asko daude. Ehunka pertsona
zinema baten kanpoan ilara egiten ikustea, arrakasta horren erakusle
bat izan daiteke. Hileko gaberik hotzenetako batean kontzertua antolatu eta Musika Plaza betetzea ere arrakastaren seinale da. Hori eta
gehiago lortu du aurtengo Marabillik. Eta hori aurrera eroan dutenei
eskerrak eman behar zaizkie: manuelistak, Aitzolen lagun eta familiakoak, herriko artistak, udaleko brigadako langileak... Eskerrik asko eta
datorren urtera arte! Beheko argazkian, aurtengo Marabilliko gonbidatu batzuk: Ramon Chao, Moncho Paz eta Leon de Aranoa zuzendaria.
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BARRIMOTZAK
HIRIGINTZA • AZPIEGITURAK

INGURUMENA • JENDARTEA

Ondarroako kaleak
denon etxea dira!
ndarroako Udaleko Ingurumen
Batzordeak,
Zatozte elkarteak eta
hainbat dendarik kanpaina bat
ipini dute martxan, txakurren
kakak jaso egin behar direla eta
herri barruan txakurrak lotuta
eroan behar direla gogora arazteko. 400 kartel banatuko dira
denda eta tabernetan, eta nahi
duten bizilagunek udal bulegoetan hartu ahalko dituzte, euren
atarietan ipintzeko. Gainera,
herriko txakur jabe guztiei
eskuorri bat banatuko zaie,
dituzten betebeharrak gogora
arazteko.
Txakurrek konpainia eta
mesede handia egiten diete
herritar askori, eta arau batzuk
errespetatuta (kakak jaso, lotuta

O
^ Udaberriko euriek eragindako
kalteak konpontzen hasi dira
Udaberri euritsuak lagatako arrastoen konponketak irailean hasi ziren.
Honezkero konponduta daude Artabiden, Kamiñazpiko irteeran eta
Errenterirako errepidean zeuden lurjausiak. Horma bat konpondu da
Kamiñazpi auzoan, eta martxan daude Artamuturrerako eskaileren
konponketa, Antiguarako bidearena eta Harbide pasealekuarena

ibili...) herritarren eta txakurren
elkarbizitza oso erraza da. Txakur
jabe gehienek arau horiek bete
egiten dituzte, baina txakur jabe
gitxi batzuen jarrerak herritar
guztiei egiten die kalte.

HIRIGINTZA
> Zubi Barrian
piboteak kendu ditu
udalak
Zubia erabiltzen dutenen aspaldiko eskaria zen bertan dauden
piboteak kentzea. Izan ere, oso
zaila zen bertatik pasatzea erosketetako edo umeen gurdiarekin. Udalak pibote horiek kendu
ditu, eta espaloia libre lagako
du. Bide batez, Erdiko horma
hori luzatu egin du, bidegurutzerarte, kotxeak Musika Eskola
aurrean ez aparkatzeko.

> Bizikleta aparkaleku
gehiago
Udalak bizikletak aparkatzeko
leku gehiago ipini ditu. Hondartzan 10 bizikletarentzako tokia
daukan aparkaleku berria ipini
du, eta Ibaiondon 15 bizikletarentzako aparkalekua.

UDAL GOBERNUA

Alde Zaharreko trafikoa
mugatu egingo da
lde Zaharreko goiko kaleetan (Kale Handi, Txomin
Agirre eta Iparkale) kotxearekin ibiltzea mugatu egingo
du udalak. Bertara sartu eta irteteko txartela izango dute auzoko
bizilagunek, egun osoan erabilgarri. Txartel horrek barruan
ordu erdi egoteko baimena
emango du, bertan ez aparkatzeko. Zamalanak errazteko ere
txartelak bideratuko dira eta
lekuak ipini. Beraz, oinezkoak
izango dira nagusi Alde Zaharreko kale horietan.
Alde Zaharreko kale horiek
aspaldi dira oinezko guneak.
Kaleotan ibilgailuen trafikoa
arautzen zuen udal ordenantza
1998ko urriaren 21ean publikatu
zen Bizkaiko Aldizkari ofizialean.

A

^ Kartelak ipintzeko panelak
Udalak kartelak ipintzeko altzairuzko 5 panel ipiniko ditu herriko txoko
desberdinetan. Bi helburu lortu nahi ditu udalak: bata, eraikin historiko
edo bereziak zaintzea (Kofradia Zaharra, Musika Eskola); bestea, kartelak ipintzeko espazio gehiago egotea (adibidez, Alamedan, Ibaiondon
eta “monjetako” parkean). Udalak halako panel gehiago ipintzen jarraitzeko asmoa dauka datorren urtean.

^

Pibote altuak
Alde Zaharrean

Iaz udalak Alde Zaharreko pibote
txikiak kendu zituen, jendeak
hauekin tupust egin eta ezbeharrak gertatzen zirelako. Aproba
lez, pibote barik laga zuen Alde
Zaharra. Herritarrei eskatu zien
espaloiak errespetatzeko eta bertan kotxeak ez aparkatzeko. Hala
ere, eguna joan eta eguna etorri
kotxeak agertzen ziren espaloietan aparkatuta. Kotxe asko gaba
guztian egoten ziren oinezkoen
lekuan aparkatuta, gabaz udaltzainik ez dagoela aprobetxatuta.
Gidari batzuen jarrera honek
kalte handia eragiten zien oinezkoei, batez ere ezinduei edo
umeen gurdiarekin zebiltzanei.
Dendarientzako ere oztopo bat
zen denda aurrean kotxeak aparkatuta topatzea. Horren ondorioz, udalak berriro ere piboteak
ipintzea erabaki du. Baina oraingoan pibote altuak izango dira,
jendeak hobeto ikusteko eta
estropezurik ez egiteko.

Baina ordenantza egon arren, ez
da trafikorik mugatu azken urteetan. Udal Gobernu taldearen
lehentasuna da oinezkoentzat
herrian dauden guneak zaintzea
eta ahal dela zabaltzea. Horregatik, 2012an auzokideekin bileretan egoera aztertu zuen, proposamenak egin eta ekarpenak
jasotzeko prozesua abiatu zuen.
2013ko udaberrian auzoko bizilagunei ordenantzaren zirriborroa aurkeztu zien, eta uztaileko
behin-behinean
udalbatzan
onartu zen ordenantza berria.
Alegazio epean ez zen alegaziorik egon eta beraz ordenantza
behin-betikoa da. Urte amaiera
baino lehen oinezkoen gunea
mugatzeko piboteak ipinita
egotea aurreikusten da.

Terrazen ordenantza
berritu da
013ko uztaileko udalbatzan
terrazen ordenantzaren
aldaketa
onartu
zen
(2001eko martxoan argitaratutakoa zen ordenantza hori). Orain
zehaztu egin da terrazaren elementuak zein diren, eta bi artikulu osorik aldatu dira. Bata,
ordutegiarena; bestea, arau
hausteena. Helburua terrazen
inguruan dauden ardurak zehaztu eta interesak orekatzea izan
da.

2

Ordutegia zabaldu egin da:
bariku gau eta jai egunen bezperetan, eta uztailean eta abuztuan
egunero, ordu bete luzatu da.
Egun horietan gaueko 12ak arte
zabalik manten daitezke terrazak. Ondarroako jaien astean
terraza ordutegia goizeko ordu
biak arte luzatu da. Baina arau
hausteak ere definitu egin dira,
eta zehaztu egin da bakoitzean
izango den ondorioa.

^ Kamiñaldeko
igogailua, konponduta
Arazo asko eman ditu aspaldian
Kamiñaldeko igogailuak. Txarto
eraikita zegoenez, ura sartzen
zitzaion eta motorrak gelditu
egiten ziren. Arazo hori konpontzeko obra bat egin da: teilatu
bat ipini zaio, inpermeabilizazioa hobetu da eta auzokoek
eskatu zituzten beste hobekuntza batzuk egin dira. Obra egiteko, eraiki zuen enpresak ipinitako abala erabili da.

> Traste zaharrak
ateratzeko, deitu!
Traste zaharrak ateratzeko
horretaz arduratzen den enpresari deitu behar zaio. Eurek esango dizute noiz eta non laga trasteak. Deitu barik ateratzen den
traste bakoitzeko, udalak 90
euro gehiago ordaindu behar
izaten ditu. Kaltea herritar guztiontzako da.
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BATZORDEAK

ONGIZATE •

Egin oinez herrian
zehar>>> Denon eskura
dagoen ariketa egiteko modurik
hoberenetako bat oinez ibiltzea
da. Ondarroak aukera asko
eskaintzen ditu “herri barruan”
oinez egiteko. Horregatik, Kirol
Batzordeak herrian oinez egiteko
10 ibilbide desberdinen fitxak
prestatu ditu. Ekimen honen helburu nagusietarikoa da oinez egiteko ibilbide ezberdinak aurkeztea, hirugarren adinekoen artean
ariketa fisikoa egitea sustatzearekin batera. www.ondarroa.eu

EUSKARA •

Euskararen amuetan atrapatuta>>> Aurtengo literatur amuek ere egitarau oparoa ekarri dute herrira. Antzerkia, bertsoak, ipuin kontalariak... Ondarroako eta Euskal Herriko hainbat artistek
parte hartu dute: KEU, Rafa Rueda, Jon Benito, Kirmen Uribe, Andoni
Egaña... Nanoipuin lehiaketaren saria eta Agustin Zubikarai nobela saria
ere banatu dituzte.

MENDIA • KIROLA

Inguruko mendiak
ezagutzeko ibilbideak
uskal Herrian beti egon
izan da mendirako zaletasuna, eta Ondarroan ere
guztiz sustraitutako kirola da,
dudarik gabe. Horregatik, Kirol
Batzordeak Ondarroa inguruko
mendietan zehar ibiltzeko fitxak
prestatu ditu, ohikoak diren
mapaz gain ibilbideko zenbait
puntu estrategikoren xehetasunak (adibidez, bidegurutzeak)
eta argazkiak txertatuz. Mendian
hasi berriak direnentzako edota
ibilbideak behar bezain ondo
ezagutzen ez dituen ororentzako aproposak dira.

E

2013. urte honetan bi ibilbide
(Kalamendi eta Tontorramendi)
prestatu ditu batzordeak, eta
hurrengo urteetan ibilbide
berriak prestatzen jarraitu eta
bilduma osatzea da helburua.
Aipaturiko fitxa bakoitzak bi bertsio ditu eta Udaleko web gunean kiroleko txokoan daude ikusgai. Horretarako, Aurrera Mendi
Taldearen laguntza ezin hobea
izan du batzordeak, ibilbideak
zehazteaz gain, besteak beste,
GPSarekin hartutako datuekin
mapak prestatu baitituzte.

ONGIZATE •

Ohitura osasuntsuei eta alzheimerrari buruzko hitzaldiak>>> Udaleko Ongizate Batzordeak sentsibilizazio kanpainekin jarraitzen du. Azken hileetan hitzaldi bi antolatu ditu. Bata, kirolak
eta ohitura osasuntsuek duten garrantziari buruzkoa. Bestea, alzheimer gaxotasuna zer den eta berarekin
zelan jokatu azaltzen zuena, jubilatuen egoitzan. Lehenengoan Bizkaiko mediku elkartea gonbidatu zuten,
eta bigarrengoan Gipuzkoako alzheimerra dutenen familiakoen elkartea.

EUSKARA •

Euskara Ondarroan zelan ikusten dugu?

BERDINTASUNA •

Etxelila,
udazkenerako aterpea
txelilan sartu-irten asko
dabil aspaldian. Jabekuntza eskolak aurrera doaz.
Literatura tailerra hasita dago,
baina oraindik apuntatzeko
aukera dago, urte guztia iraungo
du eta. Kotxe mekanika tailerrean 17 ikasle aritu dira. Eta laster
beste ikastaro batzuk hasiko
dira: “Dantza, artea, feminismoa
eta gorputzak”, “Gatibuak”, “Autodefentsa”, “Feminismo arabiarrak”… apuntatzeko aukera
dago oraindik.
Horretaz gain, Etxelila egitarau propioa lantzen ere badabil,
eta hurrengo asteetan ekitaldi

E

ugari egongo dira: azaroaren
25eko konzentrazioa, maskulinitatiai buruzko hitzaldi eta solasaldia (abenduak 4), Hiesari
buruzko hitzaldia (abenduak
10), erakusketa ezberdinak, tailerra gizonezkoen eta biolentziaren inguruan… Bertso saio
musikatua ere egongo da azaroaren 28an. Bertan parte hartuko
dute Onintza Enbeita, Alaia Martin, Miren Amuriza eta Uxue
Alberdik. Herritarrek sortutako
ekimen batzuk ere Etxelilan ari
dira habia egiten. Adibidez, sormenez josteko tailerra hasi da
egunotan.

dalak partehartze prozesu bat jarri du martxan
udazken honetan, euskara plan berri bat egin nahi duelako herritarren aportazioekin.
Udalak, bere ahaleginean, euskara bultzatzen jardun du azken
hamarkadotan eta, horregatik,
egokia iruditu zaio geldialdi bat
egitea, patxadaz pentsatzeko zer
egin behar den hemendik aurrera. Iritzi eta laguntza eske jo du
horretarako, zeinengana eta
euskararen errealitatea eta egunerokotasuna ondoen ezagutzen dutenegana.
Prozesuan 50 bat lagunek
parte hartu dute. Bai trasmisioa
lantzen duten elkarteek (ikastetxeak, AEK, guraso elkarteak...),

U

bai lan arloan euskara erabiltzen
dutenek, eta baita aisialdia lantzen duten taldeek ere. Interesa
duten pertsonek ere parte hartu
dute.
Saio bi egin dituzte elkarrekin, zapatuetan. Aztertu dute zer
aukera dauden euskararen alde
Ondarroan, eta zer mehatxu, zer
dagoen herritarren eta udalaren
esku eta zer ez, zerk egiten
dituen euskaradunak indartsu,
eta zer dagoen ahul euskarari
bultzada bat ematerakoan.
Eta bertatik oso ekarpen
baliotsuak jaso ditu udalak. 100
proposamenetik gora eskuratu
ditu, eta hemendik aurrerako
ardatzak zehaztu dituzte: Kontzientziazioa, sentsibilizazioa eta

jarrerak landu. Hizkuntzaren
kalitatea zaindu eta herri hizkerari garrantzia eman. Erreferentziak eta euskararen aliatuak
bilatu (inguruko pertsona ezagunek zenbat eta gehiago erabili euskara, orduan eta indar eta
prestigio handiagoa). Euskara
erabiltzeko irizpideak aplikatu
lantokietan eta bizitzako esparru
guztietan...
Hurrengo pausoa helburu
horiek betetzeko ekintza plan
bat egitea izango da.

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

OHZ - ONDARROAKO HISTORIA ZALEAK
Ondarroa, armarri ofizialik gabeko herria
san beharra dago Ondarroako herriak gaur egun ez
daukala legezko araudiak
betetzen dituen armarririk.
Gehien erabiltzen dena, Ondarroako Udalak 2000. urtean onartu zuen armarria da. Baina ofizialki ez dago onartuta. Ofiziala edo
legezkoa izateko Bikaiko Aldundiak eta Batzar Orokorrek onartua izan behar du. Eta oraindik
tramite hura ez da amaitu.
Lurralde Ekintzako Zuzendari
Nagusiak, 2000. urteko maiatzaren 24an, Ondarroako alkateari
idatzi bat bidali zion, esaten: “Bizkaiko Udal Mugarteei buruzko
uztailaren 7ko 8/93 Foru Arauko
73. artikuluan xedatutako betez,
eta udal armarriaren aldakuntzari
jagokon onarpena tramitatu ahal
izateko, aldakuntza horretarako
oinarritzat hartu dozuen arrazoi
historiko eta heraldikoei buruzko
txostena lehen baitlehen bialdu
daiguzuela eskatzen deutsut”. Idatzi honi udalak ez zion erantzun.
Eta horregaitik ez daukagu armarri ofizialik.
OHZ taldeak honi buruz txosten bat aurkeztu zuen udalean
orain dela 6 hilabete. Eta OHZren
ustez, Ondarroko Udalak berak
hasi eta aurrera eraman behar du
prozesu administratiboa: akordu
berria lortu “pleno” baten bidez,
Bizkaiko Diputatuari erabakia
aurkeztu eta Batzar Orokorrek
onartu dezaten.

E

I

uela hiru urte pasautxo,
Ondarruk galera mingarria eta ulerkaitza pairatu
zuen. Eusko Jaurlaritzak , erakundeen arteko laguntza ekonomikorako planaren bidez,
Errenteriako Industrialdea eraikitzeko aurrikusita zuen dirua
(19 milioi euro) beste udalerri
batera joan zen. Eta hau zergatik
gertatu zen.? Hona hemen arrazoia: proiektua bertan behera
geratu zen, jarri ziren oztopoak
amaigabeak zirelako, eta aldameneko Udal baten lankidetza
eskasa izan zelako. Azken finean
Eusko Jaurlaritzak dirua beste
nonbaitera bidali zuen, Ondarruk nahi ez zuela zirudielako.
Politika egiteko modu txarrenaren adibidea izan zen: aurkarien
asmoak geldiarazteko edozer
egitea, kosta ahala kosta, onartzen duena.
Baina aurrekoa iraganeko
kontua da, eta orain etorkizunera begiratzea dagokigu. Errenteriako Industrialdeak Ondarrurako proiektu estrategikoa izaten jarraitzen du. Alde batetik
bertan kokatuko enpresak
berrantolatzeko , eta bestetik
empresa berriak erakartzeko,
lana eta aberastasuna sortuz.
Puntu honetan gogoratu behar
dugu jatorrizko proiektuak 32
pabilioi eraikitzea eta 400 lanpostu sortzea aurrikusten zuela.
Ondarroako Udalari dagokio
proiektu honen buruzagitza.
Udalak bultzatu eta gidatu
behar du, interesdun guztien
atxikimendua ela lankidetza
bultzatuz. Ildo honetatik, Udala
gai izan behar da beste erakundeen (batez ere eskualde gaindizkoak) konplizitatea eta
laguntza izateko, eta beraien
gestio gaitasuna eta laguntza
ekonomikoa eskuratzeko. Bestalde, Errenterian kokaturiko
enpresak aintzat hartu behar
dira, beraien egoera finkotuz,
eta enpresen bideragarritasuna
bermatzen dituzten etorkizunerako aprobetxamenduak bermatuz.
EAJ-PNVtik uste dugu Ondarruk aukera gehiago ezin dituela
galdu. Errenteriako Industrialdea ezinbestekoa da, etorkizuneko apuztua delako.

D
Hori bai, herriko alderdi politiko, sindikatu, ikastetxe, kultur,
kirol eta gastronomi alkarte eta
herritar oro informatuz eta prozesuan parte hartzera deituz.
Beti ere, udalaren dinamika eta
gidaritzapean. Hori da bidea.
Honela jokatuz gero, uste dogu,
herritarrok ere errazago onortuko genukeela armarri berria.
Nolako armarria? Denon artean erabakiko dogu, zer elementu
sartu behar diren etab. Zubia,
balea, eta txalupa ezinbesteko
elementuak dira, gure ustez.
Beste elemento berriak ere (adibidez “Atxe Piedadeko” ermita)
eztabaidatuko doguz. Baina has
dezagun eztabaida.
(Oharra: Gai honi buruzko
informazio gehiago aurtengo
Hondarroa 2013 urtekarian argitaratuko dugu, gabonetan)

BILDU
Birziklatzea herritar denontzat da ona!
majinatu gaurtik aurrera Bizkai
osoko zamarrak Ondarroan
erreko direla. Onartuko genuke? Imajinatu bihar bertan udalak
erabakiko duela aurrekontuetako
150.000 euro sutara botatzea.
Ados egongo ginateke? Ez, ezta?
Ba horixe da guk egiten duguna: urtero 2.000.000 kilo zamar
beste herri batera (Alonsotegira)
bidaltzen ditugu, eta zamarrak
erretzen urtero 150.000 euro gastatzen ditugu.
Zamar boltsan botatzen
dugun hondakinen %80 birziklagarria da. Baina hala ere Ondarroan %25 birziklatzen dugu bakarrik. Horrek esan nahi du batzuk
ez dutela birziklatzen. Eta kaltea
denontzako da.
Izan ere, birziklatzen duguna
saldu egiten dugu, eta ordainetan dirua jasotzen dugu. Baina
birziklatu gabeko zamarrak erretzera bidaltzeagatik geuk ordain-

EAJ
Errenteriako
Industrialdea

du behar izaten dugu. Eta gastu
hori denok ordaitzen dugu, birziklatzen duenak eta birziklatzen
ez duenak.
Gure herriak errekurtso gutxi
dauzka. Ez daukagu petroleorik,
ez gasik. Eta hala ere guk egunero ehunka kilo plastiko erretzen
ditugu! Errekurtso naturalak galtzen ditugu, eta gainera errauts
toxikoen arazoarekin geratzen
gara! Non laga errauts horiek?
Zentzuzkoa eta onargarria da
egoera hau? Guk uste dugu
ezetz. Eta uste dugu badaudela
alternatibak.
Zamarren arazoa denok sortzen dugunez, birziklatzea herritar guztion ardura izan behar da.
Birziklatzea denontzako da ona:
geure eta beste herritarren osasuna zainduko genuke. Errekurtso naturalak ez genituzke alperrik galduko. Dirua eskualdeko
ekonomian inbertituko litzateke.

Ingurumena ez genuke kaltetuko, ke eta errauts toxikoekin.
Herritar askok garbi jokatzen
dute, eta euren hondakinak ahal
denik eta gehien birziklatzen
ahalegintzen dira. Euren lana
onuragarria da herritar guztiontzat.
Imajinatzen duzue zamarrak
erretzen gastatzen dugun dirua
eskualdeko ekonomia bultzatzeko erabiltzea? Ez litzateke txarto
etorriko!
Gai hauei buruz ari dira eztabaidatzen herritarrak udalak martxan ipini duen parte hartzeko
prozesuan. Gai garrantzitsua da.
Zamarrak herritar guztien arazoa
dira, eta herritar guztien artean
topatu behar dugu irtenbidea.
Horregatik, animatu eta parte
hartu batzarretan. Zamarrik eta
kutsadurarik gabeko Ondarroa
solidario bat eraikitzera goaz!
www.ehbildu.info/ondarroa

El polígono
industrial de
Renteria
an pasado ya más de tres
años desde que Ondarroa
sufrió una dolorosa e
incomprensible pérdida. El dinero
(19 millones de euros) que el
Gobierno Vasco había previsto, a
través del plan interinstitucional
de aceleración económica, para la
construcción del polígono industrial de Rentería, se fue a otro
lugar ante el cúmulo de trabas
existentes y la escasa colaboración de algún Ayuntamiento vecino que determinó la imposibilidad de llevar adelante el proyecto.
En definitiva, y visto que Ondarroa parecía no querer el dinero, el
Gobierno Vasco lo utilizó en otra
parte. Fue un claro ejemplo de la
peor cara de la política, de pensar
que todo vale con tal de parar los
planes del adversario, sea como
sea y cueste lo que cueste, con
independencia de las consecuencias y de los perjuicios para nuestra villa.
Pero lo anterior pertenece al
pasado, y este es momento de
mirar al futuro. El polígono industrial de Renteria sigue siendo un
proyecto estratégico para Ondarroa, por una parte porque permitirá reordenar las actividades económicas instaladas en la zona, y
por otra porque servirá de polo de
atracción de nuevas empresas,
creando empleo y en definitiva
riqueza. Como muestra, recordamos aquí que el proyecto original
preveía construir 32 pabellones y
generar 400 empleos.
El Ayuntamiento de Ondarroa
debe liderar este proyecto. Le
corresponde impulsar y pilotar el
mismo, concitando el interés y la
complicidad de todos los sectores
interesados. En éste camino, el
Ayuntamiento está obligado a
buscar la complicidad y ayuda de
otras instituciones, (principalmente supracomarcales) que
aporten tanto su capacidad de
gestión como ayuda financiera.
Asimismo, debe de contar con las
empresas ahora afincadas en
Rentería, consolidando su situación y estableciendo unos índices
de aprovechamiento en el futuro
polígono que garanticen la viabilidad de aquéllas.
Desde EAJ-PNV entendemos
que no podemos dejar escapar
más oportunidades. El polígono
de Rentería es una apuesta ganadora, una apuesta de futuro e
imprescindible para Ondarroa.

H
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900 314 053 TFNOA. + BUZOIAK
2013ko iraila, urria eta azaroa
DEIAK
1. «Aupa kaixo!Alamedan eta
Plaza Musikan egoten ga sarri
lagunak geure umikin eta ereizten gazku kriston zikin egoten
dizela beangañik. Ia mesedez bir
dan morun garbitzen dizen eta
sarrixaua».
UDALAREN ERANTZUNA: Zainduko dugu, leku horiek garbi
egoteko. Dena dela, kaleak
ahalik eta garbien egoteko
herritarrek ere kaleak zaindu
behar dituzte.
2. «Pintxopoten gertaten danaz
harritxute na: behiko kaleko
petril guztik basoz eta plastikozko platerez beteta geatzen diz.
Behangainik be bai, eta haxe bixkat bara dana errixure. Itsasaurren be bardine pasaten da
poteue danin. Horrenbeste kostaten da norberak ibili dabena tarbena bueltan eruti? Eztot ulertzen!»
3. «Gure etxe aurreko kristalan
kontenedorea baten batek (edo
batek baino gexauak) zamar boltsi botaten dau, dana nahastata,
kontenedorak ahu handixe dakarrela aprobetxata. Kafe Antzokiko pareko kontenedorakatxik
nabil. Ezingo litxake hor kartelen
bat ero ipini, hori ez etxeko?»
IRAILEAN JASOTA
LA CONSIDERACIóN CON EL
JUBILADO EN EUSKADI
«Mas de una vez a la semana me
traslado de Ondarroa a Donosti,
cojo el Lurraldebus de Ondarroa
a Deba con el carnet de jubilado
me costaba 0,75 euros de Deba
Donosti en Euskotren con la tarjeta roja de Bizkaibus (abono
para bus, tren y metro) me costaba 0,47 euros. Total el viaje ida y
vuelta era 2,44 en total. El día 6
del mes de abril cojo el bus y el
conductor me comunica que no
me vale nada, ni el carnet de jubilado ni nada de nada.
Llego a la estación de Deba y en
taquilla lo mismo, no me vale ni
la tarjeta de Bizkaibus ni podía
comprar un nuevo bono de tren
con la tarjeta de jubilado y que
tenía que ir a Ermua o Durango a
gestionar la tarjeta de Euskotren
y la compra del abono. Total que
debió de costarme más del triple
de lo habitual.
¿Qué ocurre ahora? ¿Bizkaia contra Gipuzkoa, o viceversa?. Esto es
lo que yo llamaría hacer país.
Señores, no se puede organizar
peor y qué menos que comunicar
con antelación. Lo sucedido es
como para llorar ¿Qué pasa con
la tarjeta única?. Curioso,
¿habláis de Euskalerria?
Reflexionando un poco me he

dado cuenta de que la culpa es
mía, por haber nacido en Ondarroa (Que nadie en Euskadi sabe
donde está) y los ondarrutarras
tampoco, porque allí donde
vamos nos la meten doblada. De
todas formas me llevé una alegría por convertirme de anciano
a adolescente en un día y por otro
lado de mala uva por haber
hecho el primo.
Viendo lo ocurrido me dirijo al
Ayuntamiento para que efectúe
las correspondientes gestiones
donde corresponda para que
Lurraldebus acepte la tarjeta de
jubilado a los pensionistas de
Ondarroa así como en Deba, Euskotren atienda a los pensionistas
sin tener que desplazarnos a otra
estación. Agradeciendo de antemano les saludo atentamente».
URRIAN JASOTA
«Keja bat azaldu nahi dot:
Aurreko baten Antiguako ama
kalin dan zebrabidi pasaten nixule, hau de, Errota aurretik, erdi
erdixan dan harrizko pibote gris
txiki bateaz estropozu ein eta
lurrera jausi nitxan. Izugarrizko
kolpi hartu neban aurpeixan.
Zer etxen dabe honek pibote
bixok zebra bide baten erdixan?
Mesedez, horrek pibotiok kendu
gauza txarraurik pasa ez datxin.
Ez litxake oinezkun pasu guztiz
libre egon bir?
Eskerrak beti dan jente amabli
laguntzeko prest. Eskerrik asko
bertan egon zinen guztixoi.
Ondarrutar bat»
UDALAREN ERANTZUNA: Kenduko ditugu harrizko pibote
horiek. Kontua da, piboteak
kentzen ditugun bakoitzean
kotxeak aparkatzen hasten
direla. Harrizko pibote horien
ordez beste zeozer ipiniko
dugu.
«Ez dakit barre egin, negar egin
edo amorru bizian jarri. Aurreko
batean bidali nuen idatzi bat
aparkaleku eza dela eta, baina
jaso dudan erantzuna txiste
eskas bat iritzi zait.
Zuek esaten didazue isuna bakarrik gaizki aparkatuta dagoen
autoari jartzen diozuela baina
arazoa da guk gaizki aparkatzen
dugula ongi aparkatzeko aukerarik ez daukagulako eta gainera
udaletxe honek 500 aparkaleku
inguru kendu dituelako Kantxope
errebueltatik batzoki bitartean
arazo horri konponbiderik eman
gabe eta gainera asmorik ere erakutsi gabe zeren eta portuarekin
zabiltzatela tratuan ez dit balio
ez bait da behin behineko konponbidea partxe inozo bat baizik.
Diru falta da zuen arrazoi nagu-

-ren ordutegia

J A I EG U N ET A N E Z D A G O Z ER B IT Z U R IK .

A S TE GUN E TA N :
Kamiñazpi - Arta 07:45
Arta- Kamiñazpi 08:00
Kamiñazpi - Arta 08:20
Arta- Kamiñazpi 08:35
Kamiñazpi - Arta 08:50
Arta- Kamiñazpi 09:10
Kamiñazpi - Portu 09:25
Portu - Kamiñazpi 09:40

Kamiñazpi - Arta 09:55
Arta- Kamiñazpi 10:10
Kamiñazpi - Portu 11:00
Portu - Kamiñazpi 11:15
Kamiñazpi - Portu 11:45
Portu - Kamiñazpi 12:00
Kamiñazpi - Arta 12:35
Arta- Kamiñazpi 12:55
Kamiñazpi - Arta 13:10

e-mailez be bai!

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

orokorra@ondarroakoudala.net
komunikazioa@ondarroakoudala.net

zela hasierako asmoa, baina
aurreko udal gobernuak egitasmoa gauzatzeko derrigorra zen arau aldaketa ezin
izan zuen gauzatu, legez kontrakoa zelako. Ondorioz, bertan behera geratu zen proiektua.
Udal gobernu berria aparkaleku berriak egokitzen ahalegindu da: Ibaiondon, Artibai
kalean, Anexoan… eta portuko ahalegina ere hor dago.
Badakigu behin-behinekoak
direla horietako batzuk,
baina momentuz irtenbidea
izan daitezke. Oso kontuan
izan behar dugu guztiok gure
herriaren ezaugarriak zeintzuk diren, eta ze hirigintza
eredu garatu dugun orain
arte. Edozein proiektu oso
garestia dela ere gogora arazi
nahi dugu, eta nahiz eta dirua
topatzen ahalegintzen garen,
zeintzuk
diren
ditugun
mugak. Adibidez, Ibaiondo
azpian egin den aparkalekua
4.000.000 euro inguru kostatu da, eta oraindik amaitu
barik dago. Gainera, urtero
urtero ari gara ordaintzen
haren gastuak, interes eta
guzti.
«Alkate anderea:
Zortzi urteko mutil ondarrutarra
naiz eta arazo larri bat daukat.
Zuri idatzi hau egin ahal izateko
laguntza eskatu behar izan diot
lagun bati.
Ostiral eta asteburuko arratsaldeetan Itsas Aurreko parkera joaten naiz nire gurasoekin eta han
futbolean aritzen naiz hurbiltzen
diren mutiko guztiekin. Niri asko
gustatzen zait futbolean jolastea
eta lagunak egitea ere bai, eta
horregatik, nik neuk eramaten
dut jolasteko beharrezkoa den
baloia. Han elkartzen gara hainbat adin eta ikastolatako mutilak
eta niretzat, eta uste dot guztientzat oso aberasgarria da.
Parkean badago zuhaitz bat, palmera bat, hobeto zehazteko, eta
oso polita da berdegunea apaintzeko… baina gure baloientzat
ez, ikutzeaz batera zulatu egiten
baititu. Hain da zorrotza, udan
hasi eta pasa den larunbaterarte,
jada bost baloi zulatu baitizkit
eta gurasoak ere aspertu ditut
baloi berria erosteko esatean,
badakitelako zer gertatuko den
hurrengoarekin ere. Baina, badakizu zelako garrantzitsua den
niretzat baloia eraman, lagunak
egin eta futbolean jolastea?
Horregatik eta asko eskatzea ez
bada eskertuko nizuke zuhaitz
horrentzat beste leku aproposago bat bilatuko bazenute, bene-

Arta- Kamiñazpi 14:10
Kamiñazpi - Portu 14:30
Portu - Kamiñazpi 15:45
Kamiñazpi - Portu 16:00
Portu - Kamiñazpi 16:15
Kamiñazpi - Arta 16:40
Arta- Kamiñazpi 17:00
Kamiñazpi - Portu 18:00
Portu - Kamiñazpi 18:15

benetan. Uste dut, badaudela
leku berdeak gure herrian eta
palmera hori edozein lekutan
egongo litzaketekela eder, inori
kalterik egin gabe. Horrela, nire
gurasoek seigarren baloia oparituko lidateke eta guztiok pozik.
Mila esker zure astia nire eskutitza irakurtzen emateagatik eta
besterik gabe nire eskaria kontutan izango duzulakoan. Gorka.»
UDALAREN ERANTZUNA: Eskerrik asko zure mezuagatik,
Gorka. Aztertuko dugu palmera hori zelan aldatu eta
nora eraman. Dena dela, Itsasaurren jende asko dagoenean, beste leku batzuetan
jolastu beharko zenukete futbolean: hondartzan, anexun... Horrela inork ez du
baloikadarik jasoko.
AZAROAN JASOTA
«Honek temik ya usaine dakar.
San Inazio kaleko proteziñoiko
etxitako aterpe guzti puntatik
punta, txakur kakaz Beteta da
beti!!!. Gaur bertan kriston kaka
muntu euan eta eskibaten pas
abir ixan ga. Eta holantxen egunero. Kaka leku re hau ala?
Horren txakurran jauik txakurran
aurretik juten diz eta gero ez
enterauanak etxen dabe. Udaltzainak pasaten diz hamendik?
Igual pasako ri bañe guk sekule
ez touz ikusten. Kamarak ipintxen hasi bi gaz ala? Gauzi re
udaltzainak pasako balitxakez
be lelen atrapa ein bitxuezela eta
atrapa ezkeo multi ipini eta ez
kendu. Pasaten dana da udaltzainai jentik ez totzela errespeto
tantaik! Zeatxik? Danakin ez
tabelako bardin jokatzen. Honei
multi, honei ez lagune rot eta…
Nahikure! Herri garbixe eta zibilizau bir dou!!!!!»
UDALAREN
ERANTZUNA:
Oraintxe ipini dugu martxan
kanpaina bat txakurren jabeei jakinarazteko euren betebeharrak zeintzuk diren. Kartelak atera ditugu, eta txakurren jabeei eskuorri bat bidaliko zaie etxera. Ondarroan
txakur asko dago, eta argi
dago jabe gehienek euren
betebeharrak arduraz betetzen dituztela: kakak jasotzen
dituzte, txakurrak lotuta
ibili... Baina badaude batzuk
ardura horiek betetzen ez
dituztenak. Horiek zeintzuk
diren identifikatu behar ditugu, isunak ipintzeko. Udaltzainek agindu hori jasota
daukate, eta gau batzuetan
txakur zaintzaile bat ipintzea
aztertzen ari gara, solte edo
bakarrik dabiltzan txakurrak
kontrolatzeko.

Kamiñazpi - Portu 18:30
Portu - Kamiñazpi 19:00
Kamiñazpi - Portu 20:00
Portu - Kamiñazpi 20:15
Kamiñazpi - Portu 20:30
Portu - Kamiñazpi

Z A P A T U TA N:
Kamiñazpi - Portu 09:15
Portu- Kamiñazpi 09:30
Kamiñazpi - Portu 09:45
Portu- Kamiñazpi 12:15
Kamiñazpi - Portu 12:30
Portu- Kamiñazpi 12:45
Kamiñazpi - Portu 13:00
Portu- Kamiñazpi 13:15
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vHERRIBUSA

sia konponbiderik ez emateko
arazo larri honi baina gero harro
harro zabiltzate indiolarra (pavo
real) bezala esanez 2.000.000
euroko superabitarekin itxi duzutela 2012 garren urtea. Eta nire
buruhaustea da, ez badago dirurik nondik irten du diru guzti
horrek? Eta diru hori badago
gezurretan ibili al zarete orain
arte esanez ez dagoela dirurik?
Amaitzeko esan beharrean aurkitzen naiz aho betez esaten duzutela egiten duzuena jendearen
onurarako dela ba jakin dezazuela ezin aparkaturik ibiltzen direnak ere jendea direla eta ez dagoela eskubiderik 8 ordu luzez lan
egin eta gero beste 45 minutu
gutxienez galtzea autoa ezin
aparkatzen gaizki utziz gero
isuna jasoko bait dute. Gainera
ziur ez egon arren esango nuke
haserako proiektuan aparkaleku
bat zegoela kenduriko 500 leku
hoien ordez, mesedez egin zerbait gehiago, jada dirua harri
azpian aurkitzen hasi bait zarete.
Ondarruko jende arteko pertsona bat».
UDALAREN ERANTZUNA: Ondo
baino hobeto ulertzen dugu
daukazun arazoa. Ondarrutarrak gara eta bertan bizi gara
eta arazo bera daukagu.
Hau esan eta gero, ahaleginduko gara aipatzen dituzun
zenbait kontu argitzen. Aipatzen duzun superabitak Telesforo Urrestik herriari utzitako
balore karteran du oinarria.
Azken urteetan balore karteraren balioa zenbait proiektu
egiten joateko erabili da,
gehien bat hiri trabesia berritzeko. Udal gobernu berria
lanean hasi zenean, kartera
horren balioa kontuak orekatzeko erabilita zegoen, eta 2
urtetan lortu dugu karteraren
balioa superabit eran izatea.
Bizi dugun sasoiak berak
zuhurtziaz jokatzea eskatzen
zuen eta ez dugu horregaitik
karteraren kontrako egitasmorik gauzatu. Baina agian
Telesfororen diruekin zer egin
pentsatzeko momentua iritsi
da.
Hainbeste premia dago gure
herrian: kaleak konpondu
beharra, kultur ekipamendu
falta… eta aparkaleku falta
ere bai. Premia guztiei aurre
egiteko dirurik ez dago, eta
prioritateak ipini beharra
dago. Egia da hainbeste aparkaleku kendu direla Kantoipe
errebueltatik Artara, baina
egia da ere bai oinezkoek
asko irabazi dutela. Aipatzen
duzu kendu diren aparkalekuen ordez beste bat egitea

24 ordutan martxan zure mezua lagateko!

!

AURREKONTUAK

INGURUMENA •

>Eta 2014ko
aurrekontuetan,
zer?

dalak jakin nahi du herritarrek 2014rako zer nahi
duten. Horretarako, galdetegi bat prestatu du.
Aurreko urteetan auzoetako
batzarretan
proposatutako
proiektu batzuk aurrera eroan
ditugu (bedar artifiziala Zaldupen, gasa Astillerun, Iturribarriko urbanizazioa...). Orain jakin
nahi dugu datorren urtean herritarrek zeri eman nahi dioten
garrantzia. Bete galdetegi hau
eta bidali: komunikazioa@
edo
ondarroakoudala.net
buzoi urdinetan sartu.

U

GALDETEGIA:
Zelan baloratzen duzu udalak bi
urtean egindako lana?________
__________________________
2014ko aurrekontuetan, zeri
emango zenioke garrantzia?
_______________________
____________ ______________
Zer egingo zenuke hirigintzan
2014an?___________________
__________________________
Eta kulturan?________________
__________________________
Ingurumenean? _____________
__________________________
Kirolean? __________________
__________________________
Berdintasunean?____________
__________________________
Euskaran?__________________
__________________________
Hezkuntzan?________________
__________________________
Ongizatean?________________
__________________________
Aniztasunean?______________
__________________________
Besterik?__________________
(Toki gitxi dagoela begitantzen bazaizu,
hartu orri zuriak eta idatzi nahi duzun
beste!)

!

EUSKARA
Esaera lehiaketa (III)

Ondarrutarrak
berbetan!

> Alleriko hegazti eta anfibioen ikerketa
egin zuen 2012an Debanatura elkarteak
lleriko paduretan eta
inguruan dauden hegazti eta anfibioei buruzko
ikerketak igo ditu internetera
Ondarroako Udaleko Ingurumen Batzordeak.
Ikerketa horiek Debanatura
elkarteak egin zituen 2012an,
eta Anfibioen kasuan Aranzadi
zientzia elkartearen laguntza
ere eduki zuen.
Hegaztien ikerketa 2012ko
martxotik abendura egin zuten.
Hegaztiak prismatiko bidez
identifikatu zituzten, baina
baita euren oihuengatik ere. 79
espezie desberdin antzeman
dituzte, ohikoenak Vanellus
vanellus (hegabera, batez ere
negu partean), Turdus piralis
(durdula, hau ere negu partean), Delichon urbica (enara azpizuria), Hirundo rustica (enara
arrunta), Phalacrocorax carbo
(ubarroi handia) edo Chroicocephalus ridibundus (antxeta
mokogorria). Tartean, galtzeko
arriskuan dauden espezieak ere
ikusi dituzte: Ciconia nigra
(amiamoko beltza), Pandion
haliaetus (arrano arrantzalea)
eta Acrocephalus schoenobaenus (benarriz arrunta). Hegaztientzako bi gune interesgarri
daude paduran eta inguruetan:
bata lezkadia, eta bestea marea
artean bistan edo estalita geratzen diren basatzak (Alleri,
Ibaiondo eta Zaldupe artean
daudenak).
Hegaztien presentzia indartu eta areagotzeko gomendioak ere egin dituzte ikertzaileek:
ibai ertzeko basoa indartzen
jarraitzea, hegaztiak bertan
pausatu eta ibaiko basatzak
zarata eta zikinetatik babesteko; paduran dagoen sare elektrikoa kendu edo babestea...

>> Galtzeko arriskuan dauden espezieak
atzeman dituzte

UDAL

TELEFONOAK

A

www.ondarroa.eu

UD AL ET XEA
M US IK A P L AZ A z / g
1 .p is u a n :
Idazkaritza
94 6833674
Alkatetza
94 6833676
Bulego Teknikoa
94 6833677
Kultura eta Kirol Saila
94 6833669
Euskara Zerbitzua
94 6833668
Berdintasun Saila
94 6833670
P LA ZA AZ P IK O BU L EGO A K
Erregistro orokorra 94 6833672
Udaltzaingoa
94 6833673
Gizarte Zerbitzuak 94 6833671
Kontuhartzailetza
94 6833666
Kontsumo Bulegoa (eguenetan)
94 6830498
Bake Epaitegia
94 6833679

Lertxun hauskara
Alleriko paduran
Argazkia: J.I. Iturriza

Lau anfibio espezie
Anfibioak ere aztertu zituzten
ikerlariek 2012an. Horretarako,
hiru behaketa sistema erabili
zituzten. Bata, gaueko lehenengo orduetan erreka eta putzuetara bisitak egitea. Bestea, ugalketa sasoian anfibioen entzuketak egitea. Azkena, uretan
arrautzak bilatzea.
Padurak ez dira anfibioentzako bizitoki egokienak, ur
gazitan ez direlako bizi. Horregatik, padurako leku altuetan
bizi dira, marea gutxi ailegatzen
den erreka eta putzuetan.
Ondarroako paduran lau espezie topatu dituzte: uhandre palmatua (Lissotriton helveticus),
apo arrunta (Bufo bufo), txantxiku arrunta (Alytes obstetricans)
eta ur-igel arrunta (Pelophylax
perezi). Anfibio hauek abel-

tzaintzarako erabiltzen diren
belardietan sortzen diren
putzuetan bizi dira batez ere,
baina baita padurara doazen
erreka txikietan ere.
Anfibioen presentzia indartzeko, neurri hauek proposatu
dituzte txostenean, besteak
beste: padurara doazen errekak
babestu behar dira, euren inguruko landaredia zainduta. Erreka horietan presa naturalak ere
egin daitezke, enborren bidez
eta, putzuak sortzeko. Uraren
kalitatea neurtu behar da eta
kutsadura gutxitu egin behar
da, anfibioek ez dutelako kutsadura hori jasaten. Espezie inbaditzaileen kontrola ere egin
behar da.
Ikerketa hauek Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak ere
lagundu ditu.

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

TELEFONO

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

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

Kofradia
Txalupen sarrera
Enplegu Bulegoa

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

Butanoa
Iberdrola
Telefonika-Aberiak
Ura- Partzuergoa

94 616 62 54
94 415 14 11
1002
94 487 31 87
94 683 15 01
94 683 01 98
94 683 00 83

Postetxea
Parrokia
Notaritza

KIROLA •

Uda guztia, uretan sartuta!

Aurtengo udako nobedadeetako bat izan da, dudarik gabe: Eskilantxarri Ur Kirol Elkartearen eskaintza
berria. Izan ere, ondarrutar asko ikusi ditugu piraguetan eta paddle-surfeko tauletan. Oso polita izan
da marea goian zegoela Ibaiondorantz edo hondartzarantz lagun koadrilak ur gainean disfrutatzen
ikustea. Udalak arraun egoitza alboan dagoen lokal-

txoa eskaini zion Eskilantxarriri. Leku txikia bada ere,
konpondu eta ondo aprobetxatu dute taldekoek.
Hemendik aurrera ere egitasmo honekin jarraitzeko
asmoa daukate. Nobedadeak eskaini nahi dituzte,
eta herrian antolatzen diren ekintzetan parte hartzen ere jarraitu nahi dute. Zorionak eta eskerrik
asko Eskilantxarri!

PA
SA
!

-

Arraun Egoitza
94 683 33 35
Zaldupe Zelaia
94 683 10 53
KZgunea
94 683 33 45
Lea-Artibai Amankomunazgoa
94 616 90 68
Lea Artibai Garapen Agentzia
94 683 34 95

EZ

• Tximistik braetan jota baino
rarua
• Kanta-paperak atakoskuz
• Okotzeko zuluk arte nakar!
• Laune, gaba dalakun, egune!
• Ahuak emon ahala
• Negar ta barre, kaka berde!
• Emotetsuten matalazurrekoaz...
Santoña-Ameriketa
bixalduko zaittut!
• Aberatsa, inpernuko legatza;
pobri, zeruko lori
• Zatarto zabiz!
• Bauan-bauan zabiz
• Artan zirri ta barran jo!
• Zizu ipiñi!
• Dana nahi… tra, la, lai
• Esana bat ta ixana bi, turubi!
• Salbeuan ezpixe baiño
txarraua zaz
• Zeuri re koaxi!
• Ederra dakazu kikirri
• Zeueneko aman tangi!
• Aldrebesetako paela
• Bi-bitxa … txutxu te mantzana
• Kalada bitxik behin
• Ondarrun barri burli de
• Zer? Zerzeti!
Zeueneko aman kortxeti
• Tobanekuk baino baltza
urtesta pastelak
• Ixiko, zuaz ena bixiko!

Bizitzaz betetako ibaia

