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Hiri Antolamenduko Plan Orokorra definitu
nahi dugu ondarrutar guztiekin batera
>>Ahalik eta prozesu parte hartzaileena zabaldu nahi da, denon ardura delako zelako Ondarroa nahi dugun esatea.

dalerriko lurzoruaren
erabilerak definitu
eta arautzen dituen
udal araudia da Hiri
Antolamenduko Plan
Orokorra, eta besteak beste
Ondarroako hiri-hazkundearen
eredua erabakitzen du. HAPOren bitartez eztabaidatu eta erabakiko diren gaiak izango dira,
besteak beste, etxebizitzak non
eraiki, ekipamenduak non izango diren edo nolakoa izango den
Alde Zaharra.
Era berean, babes ofizialeko
etxebizitzen eskaintza arautu
egingo da udalerri osoan zehar,
izaera ekonomikoko jarduerak
garatzeko lurzoruak gordeko
dira eta hezkuntza, kultura, kirol,
asistentzia eta beste hainbat
arlotako ekipamendu publiko
eta pribatuen sare zabalak
aurreikusiko dira, azpiegitura eta
zerbitzu hobeak eskaini ahal izateko, bai eta eremu libre eta
gune berdeak ere.

U

>> Prozesuaren urratsak eta epeak
zehaztu ditugu eta jendearen lehen iritziak jaso, jendeaurreko aurkezpenean

Azken baten, HAPOren helburua da hiria modu adeitsuan
egitea, bertan bizi, lan egin eta
aisialdiaz gozatzeko komunitatea garatzea. Bizi-kalitate handiagoa lortzeko tokia egitea.
«Herritarren parte hartzea
izango da prozesu honetan

>> «Herritarren parte
hartzea izango da
prozesu honen
garrantzitsuena»
garrantzitsuena. Izan ere, etorkizunean Ondarroa zer eta nolakoa izango den erabakitzea
herritarron ardura da, bertan
biziko garenona», azaldu zuen
Eneritz Basurko hirigintza zinegotziak. Horregatik, ahalik eta
prozesu parte hartzaileena egitea da Ondarroako Udalaren helburua.
Prozesuaren hasiera otsailaren 1ean izan zen, jendaurrean
aurkeztearekin batera. Bilera

honi garrantzia berezia eman
nahi izan zitzaion, teknikari erredaktoreak bertaratu baitziren eta
haiekin zuzenean hitz egiteko
aukera egon zelako. Prozesuaren
urratsak eta epeak argitu ziren,
eta lehen iritziak jasotzeko erabili zen.
Alternatiba ezberdinak jasoko dituen aurrerapen dokumentua azaldu zuten teknikariek, eta
bertan, herritarrek gehien gustatzen dena hautatzeko aukera
izan zuten. Herritarren iritziak
kontuan hartuta erabakiko du
Ondarroako Udalak zein alternatibarekin jarraituko duen.
Hitzaldiaren ostean, ze tramitazio edukiko duen eta urrats
bakoitzean parte hartzeko ze
aukera dauden azaldu zitzaien
herritarrei. Horrela azaldu zuen
Basurkok: «Herritarrei ahalik eta
gehien zabalduko diegu prozesu
honetan parte hartzeko aukera,
urrats bakoitzean jasotzen
dugun erantzunaren arabera
moldatuz».

. >>Teknikariek hainbat alternatiba aurkeztu dituzte, eta herritarrek gehien
gustatzen zaiena aukeratu dute.

#ImajinatuOndarru
Komunikazio kanpaina abiatuko
du Udalak, Imajinatu Ondarru
lelopean. «Prozesuaren lehen
fase honetan alternatibak imajinatuko ditugu. Lan nekeza den
arren eta pazientzia handia
behar den arren, ezinbesteko

>> «Udalak orain
hartuko dituen
hainbat erabakik
urte luzetako
jarduna
baldintzatuko dute»
lana dugu herritarrok gogoan
dugun bizi eredua irudikatzea,
ondoren egia bihurtu ahal izateko. Imajinatu ostean, planifikazioa etorriko da; eta azkenik, egiteko unea izango da. Baina urrats
bakoitza da ezinbestekoa, nahi
dugun Ondarroa eraikitzeko
orduan».

Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga alkateak uste du etorkizunean udalak egingo dituen lan
handi guztien definizioa ez dela
gutxi batzuen esku utzi behar.
«Udalak orain hartuko dituen
hainbat erabakik urte luzetako
jarduna baldintzatuko dute;
atzera bueltarik izango ez diren
erabakiak izango dira. Horregatik
da ezinbestekoa denon parte
hartzea gaurtik hasita», esan du.
Alkateak gogorarazi nahi izan
du orain arte Hiri Antolamenduko Plan Orokorrik ezean, udal
gobernu bakoitzak momentuko
interesen arabera jardun duela,
estrategia argi bat gabe. «Orain,
ordea, aukera dugu denon parte
hartzearekin definitzeko zein
herri nahi dugun: etxebizitza
gehiago eraiki edo gune berde
gehiago; kirol eremu gehiago
edo aparkaleku gehiago. Denon
bizitzetan eragingo duten erabakiak direlako, denok parte hartu
behar dugu».

INFORMAZIO ZUZENA

UNEORO, INFORMAZIO EGUNERATUA
www.udalbarriak.eus
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Kamiñaldeko bizilagun guztiak
itzuli dira: «Pozik gaude, baina
oraindik ez da amaitu»
>>Kamiñaldeko auzia oraindik bukatu ez den arren, abenduaren
29an familia guztiak etxeetara itzuli direla ospatu dute.

txeetan kalteak izan
zituzten eta oraindik
etxebizitzetatik kanpo
zeuden San Ignazioko
zazpi familiak etxera
bueltatu dira abenduaren 29an.
Azken familia hauen etxeratzearekin, 2016ko martxoaren 8an
Kamiñaldeko lubiziaren ondorioz
etxetik irten behar izan zuten
familia guztiak etxeetara itzuli
dira.
Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga alkateak azaldu du
hogeita bat hilabetez egon direla
San Ignazio kaleko bizilagunak
etxetik kanpo, eta denbora
horretan udalak bitarteko guztiak herritarren eskura jarri baditu ere, sarritan ez dela nahikoa.
«Hilabete gogorrak izan dira
Ondarroako herriarentzat, baina
gaur, harro esan genezake tamaina honetako arazoei ere irtenbidea ematen jakin dugula. Une
gogorrak izan dira, eta kaltetuekin harremanetan egotea lagungarria izan da beraien beharrizanak eta kezkak gertutik ezagutu
eta posible izan dugun neurrian
konponbidea bilatzeko», gaineratu du Bedialaunetak.
Kamiñaldeko auzia oraindik
ez dela bukatu aipatu du alkateak. Izan ere, oraindik mendia
egonkortzeko azken fasea bukatu gabe dago; lur jabeen gaia
konpondu behar da eta itxita
jarraitzen duen bidea zabaldu.
«Orain arte lehentasuna San
Ignazioko bizilagunak etxera
bueltatzea izan bada ere, 2018an

E

beste guztia bideratuko dugu»,
azaldu du Bedialaunetak. Horretaz gain, momentua iristen denean, atzera begiratu eta mendian
egindako lanen aurrekariak
aztertu nahi ditu udalak, gertatutakoa ulertzeko.
Finantzazioa
Udalak ahal izan duen guztian
lagundu du etxebizitzen alokairuan edo etxeen konponketan,
kaltetutako herritarren ongizatea
izan delako prozesu osoan mantendutako lehentasuna.
Baina horrek izan du bestelako eragina udalean. Izan ere,
beste erakundeetatik jasotako
diru laguntzak ez dira nahikoa
izan, eta horrek zorpetze maila
altua ekarri dio udalari. Besteak
beste, Eusko Jaurlaritzak 3,2
milioi euro bideratu ditu Kamiñaldeko lanak bukatzeko; eta
Bizkaiko Foru Aldundiak, berriz,
bi milioi eta erdiko diru laguntza
eta 2 miloiko mailegua eskaini
dizkio. Hori horrela izanda, orain
arte erakunde bakoitzak Kamiñaldeko lanak bideratzeko egindako ekarpena honakoa da:
Udalak guztira 5 milioi euroko mailegua eskatu behar izan
du Kamiñaldeko mendi magaleko lanak ordaintzeko. Ondarroako herriaren urtebeteko aurrekontuaren erdia zorpetu da,
beraz. «Ondarroako herria da
Kamiñaldeko kaltetu zuzena, eta
orain arte moduan denon artean
herriaren eraikuntzan aurrerapausoak emango ditugu. Egoera

>>Pliegoak behin onartuta eta konkurtsoan atera ostean,
udaberrian hasiko dira bidea irekitzeko lanak.

zailenetan ere aurrera egin dugu,
eta gero ere horrela egingo
dugu, elkarrekin batera», dio
Bedialaunetak.
Agerraldian egon ziren 84
familien eta lokal eta garaje jabeen hainbat ordezkari, eta haiek
ere eskerrak eman zituzten jasotako laguntzarengatik. «Gaur
egungo udal gobernuari, hasieratik gaur arte eutsi diolako astez
asteko gurekiko elkarlanari, eta
eginahal guztiak bideratu dituelako gaurko eguna hel zedin.
Herriari, aurrera egiten lagundu
digulako, hasieratik etxeetan
hartuz eta denbora honetan guztian auzokooi eutsiz. Gure atarietako auzoko eta jabeei, denon
artean pauso bat aurrera eman
eta etxeak konpontzeko ardura
geure gain hartzeagatik».
Bidea irekitzeko lana
Baldintza-orriak behin onartuta
eta lehiaketan atera ostean, udaberrian hasiko dira bidea irekitzeko lanak. Diputazioko teknikariek «emergentzia» kategoria
kendu ostean, «urgentzia» 1 eta
2 mailetan sailkatu dituzte datozen egin beharrak, eta horrek
nahi baino gehiago atzeratzea
eragin du.
Urgentzia 1-ean dago Kamiñalde etxe azpiko behe aldeko
kontentzio murrua egitea eta
goiko aldeko uraren kanalizazioa
egiteko obra. Urgentzia 2an,
berriz, urbanizazioa eta ingurumenean kokoaren isurketa.
Obraren kostua 2.049.960

eurokoa izango da. Horietatik ia
bi milioi diputazioaren mailegua
izango da; eta 642.279 euro, diru
laguntza bat.
Orain arte obrarekin ezin hasi
izanak hainbat segurtasun arazo
ekarri ditu mendiko erorketekin.
Ondorioz, herritarrak ez kotxez
ez oinez ezin izan dira handik
igaro.
«Ondarroak erakutsi du edozertarako gai dela»
Kamiñaldeko ezbeharra gertatu
zenetik, Ondarroako Udalak
behin eta berriro kezka adierazi
du herritarren aurrean, diru arazoak zirela eta. Izan ere, udaleko
aurrekontuak behin eta berriro
moldatu behar izan dira arazoari
ahalik eta modurik positiboenean aurre egiteko. «Beste instituzioek ez dute hitzartutako guztiarekin lagundu, baina guk gure
hitza bete dugu; eta egora zailenean zeuden herritarren zama
arindu dugula uste dugu», esan
du Bedialaunetak.
Gehiago ere esan du alkateak. «Erakutsi dugu herri bezala

edozertarako gai garela, unerik
zailenean ere, elkar laguntzeko
prest dagoena». Ezbeharra gertatu zenean etxeak ireki zituzten
herritarrak, bileretan parte hartu
duten bizilagunak eta pazientziarekin jokatzen jakin duten
herritarrentzat esker onak adierazi nahi izan ditu Bedialaunetak.
«Oraindik egiteko asko dago.
Obra hauek, adibidez, aurrekontuetan moldaketak egitera
behartuko gaituzte, eta horregatik herritarrei eskatu nahiko
nieke ulerkorrak izan daitezen
egoerarekin».
Aurrera begira jartzeko deia
egin nahi izan du alkateak: «Egoera zail honetatik indartuta aterako garela uste dut. Udalaren
eta herritarren artean egoeraren
kudeaketa eredugarria egin dela
erakutsi dugu; eta beti esan
dugun modura, inor alboan utzi
gabe. Herritar guztiontzako bizitza on bat lortzeko, denon oinarrizko beharrak bermatzea izan
baita gure lehentasuna auzi
honetan eta gainontzekoetan.
Eta honela jarraituko dugu».

Erakundea

Ekarpena (milioi eurotan)

Ondarroako Udala

7

Eusko Jaurlaritza

3,2

Bizkaiko Foru Aldundia

2,5

Espainiako Gobernua

2,18

Guztira

14,88
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3.564 etxeetan eskatu dute hondakin
organikoak biltzeko KIT-a
Ondarroako Udalak zoriondu egin nahi ditu herritarrak, hartutako kompromisoagatik. %70ek jaso dute
organikoa bereizteko KIT-a, eskualdeko emaitzarik hoberena.

BERRIATUA
ONDARROA
GUZTIRA

zaroan hasi zuen LeaArtibaiko Amankomunazgoak eskualdeko udalekin batera
organikoa bereizteko
kanpaina, hainbat herritarrek
bultzatuta. Herritarren inplikazioari esker, hain zuzen, emaitza
ikusgarriak lortu dira.
Oraingoz dauden kopuruekin, Ondarroako herritarren
%70,65ek hartu dute organikoa

A

bereizteko konpromisoa, 3.564
denera, hain zuzen. Amankomunazgoak iada 2.518 banatu ditu,
eta datozen asteetan falta diren
1.046ak banatuko ditu.
Lea-Artibai Amankomunazgoak eta Ondarroako Udalak
herritarrak zoriondu nahi ditu,
hondakin organikoa ere bereizteko sistema berriaren aurrean
ematen ari diren erantzuna
bikaina izaten ari delako. Etxez

etxe dabiltzan hezitzaileei harrera ona emateaz gain, etxeetatik
organikoaren sailkapena oso
ondo bideratzen ari da edukiontzi marroietara, eta berrikuntza
hau martxa onean doa herritar
guztiei esker.
Hurrengo pausoa KIT-a jasotzeko falta diren 1.187 etxebizitzekin harremanetan jartzea
izango da, datozen hileetan
proiektuan parte har dezaten.

Herri Busa zerbitzuarekin
jarraitzea lortu du Udalak

Hilabete honetan 2.477 KIT
banatu dira. Rakel Elu Bengoetxea Lea-Artibai Amankomunazgoko lehendakariak lehen emaitza hauen balorazio oso positiboa egin du: «Beste herrietako
emaitzak zeintzuk diren jakiteko
zain gauden arren, bide honetatik jarraituta eskualdean gaikako
sailkapena indartu egingo
dugu», adierazi du. Eluk dioenez
Lea-Artibaiko pilotoa bakarra da

54

KIT-a
JASOTZEKO
FALTA DIRENAK

160
1.046

herrialdean. «Proiektu pilotu hau
eredu bihurtuko da Bizkaian»,
nabarmendu du.
Ondarroako Udalak organikoa ere sailkatzera animatu nahi
ditu herritarrak. «Gure helburua
Ondarroan %70 gaika sailkatuta
jasotzea izango da; eta helburu
hori lortu arte, lanean jarraitu
behar dugu», azaldu du Zunbeltz
Bedialauneta Ibaibarriaga herriko alkateak.

Ondarroa, herri inklusiboaren
bidean urratsak emanez
daleko ordezkariak,
Koldo Azpiazurekin,
Karenka elkartearekin eta Udaltzaingoarekin bildu dira urtarrilean aniztasun fisikoa duten
herritarren beharrei hobe erantzuteko. Koldo Azpiazu ikusmen
urritasuna duen herritarra da; eta
Karenka, aniztasun funtzional
fisiko eta sentsoriala duten
seme-alabak dituzten gurasoen
elkartea. Sortu zenetik Ondarroako Udalarekin elkarlanean ari
da elkartea, Ondarroa herri
inklusiboa izateko helburuarekin
lanean.

U

2

158
2.518
2.676

AUTO eta
AUZOKONPOSTA
EGITEN DUTENAK

> HERRI INKLUSIBOA

> GARRAIOA

016ean zerbitzuarekin
jarraitzeko
apustua
egin zuen Ondarroako
Udalak hainbat herritarrek hala eskatuta. Zerbitzuak duen kostuak bideragarritasuna zalantzan jarri zuen
arren, ikerketa egin eta moldaketak egiteko konpromisoa hartu
zuen udalak.
Herri Busak egiten dituen
bidaiarien estatistikak ikertu eta
arratsalde arte erabilera iraunkorra duela egiaztatu da. Ordea,

KIT-a JASO
DUTEN
ETXEBIZITZAK

19:30etik aurrera oso kopuru
baxuak ditu, bi edo hiru lagun
bidaia bakoitzean. Bidaia hau
Herri Busak egin ezin duenez,
Udalak Bizkaibusekin akordioa
lortu du, lineaz kanpo geratzen
diren autobusek ordu horietan
herritarrak har ditzaten Ondarroa barruan.
Bideragarritasuna bermatu
dadin, bidaien prezioa 0,80 zentimora igoko da herritar guzientzat; eta 0,50 zentimora, jubilatuentzat.

Hilabeteetako
elkarlana
modu positiboan baloratu ostean, aurrerapausoak emateko
borondatea erakutsi du Ondarroako Udalak. Elkarteak egindako
eskaera eta kritikak entzunda,
gizarte zerbitzuetako zinegotzi
Rakel Elu Bengoetxeak hainbat
konpromiso hartu ditu, bereziki
mugikortasun arazoak dituzten
herritarren aparkatzeko lekuei
dagokionean.
Erabilera okerraren gainean
Karenka eta Udaltzaingoa bat
datoz hainbat herritarrek elbarrituen aparkalekuak oker erabil-

tzen dituztela esatean: izan
minutu gutxirako aparkatzeak,
iraungitako txartela erabiltzeagatik edo, txartela izanik, kotxean elbarririk ez dagoenean aparkatuz lekuotan.
Udalak herritarren sentsibilizazioan egingo du lan, arduraz joka
dezaten, eta behar duten herritarren azalean jar daitezen eskatzeko. Herri inklusiboak pertsona solidarioak behar dituelako.
Bestetik, erabilera txarra egiten jarraitzen duten herritarrei,
isunak gogortzea aztertuko du
Udalak udaltzaingoarekin batera, Karenkak hala eskatuta.
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Aurten kiroldegia 195 ordu
gehiago egongo da zabalik
Hazi egin da abonatu kopurua, eta horrek ematen duen iraunkortasunari
esker izango da posible aurtengo erabakia bideragarri egitea.
ndarroako Zaldupe
Kiroldegiak funtzionamendua geroz eta
hobea duela erakutsi
dute
iazko
datuek. 2016an, 2.493 abonatu
zituen kiroldegiak; eta 2017an,
2.641; hau da, 148 gehiago. Datu
pozgarri hauekin, ondarrutarren
%24ak kiroldegia iraunkorki erabiltzen duela egiaztatu eta
horrek instalazioak eta zerbitzuak hobetzeko ahaleginak
biderkatzera eraman du Ondarroako Udala.
2017ko abuztuan lehenengo
bider hainbat egunetan ireki
zen, eta izandako harrera positiboaren ondorioz, aurten udara
osoan zabaltzea erabaki du udalak. Abuztuaren 11tik 19ra bitar-

O

tean itxita egongo da, mantentze lanak egin ahal izateko, baina
gainontzeko egunetan irekita
egongo da. Horrenbestez, guztira urte osoan 195 ordu gehiago
irekitzea lortu du udalak.
Abonatuek ematen duten
iraunkortasunari esker izango da
posible aurtengo erabakia bideragarri egitea, eta horregatik,
herritarrak animatu nahi ditugu
bizitza osasuntsuago baten alde
egin dezaten eta Zaldupeko instalazioak erabiliaz kirola praktikatu dezaten.
Eskaintza berritua egingo da
Zerbitzuak hobetzeko lanetan,
aurten hainbat berritasun azpimarratu ditu udalak. Batetik, jarduera fisikoen saio birtualak

izango dira. Pantaila batekin
gidatutako entrenamenduak
izango dira, abonatuentzat.
10eko bonuak egongo dira
20,40€an. Saioak astelehenetan
eta eguenetan izango dira, eta
eskariaren arabera, asteburuetara zabaltzeko aukera dago.
Beste alde batetik, joan den
urtean hasi zen muskulaziogelako fitness aholkularitzarekin
jarraitzeko aukera ere egongo
da. Erabiltzaileen ezaugarri eta
helburuen araberako taula bat
prestatu, ariketak egiten erakutsi
eta jarraipena egingo zaio erabiltzaileari. Abonatuek baino ez
dute edukiko zerbitzu hau jasotzeko aukera, eta ez dute ezer
ordaindu beharko. Interesatuek
hitzordua hartu beharko dute.

Familiarrak

Banakoak

Orokorra

Orokorra

Umeak Ikasleak

>%33 ezgaitasuna

Urte osokoa

183,87€

114,06€

68,44€

39,92€

Urte Erdikoa

119,52€

74,15€

44,49€

25,95€

Iraila-Abendua

89,66€

55,59€

33,35€

19,46€

Augustin Zubikarai VI. edizioan
saritutako ipuinen argitalpena
banatu da egunotan ikastetxeetan
puin bilduma honetan
Augustin Zubikarai Rallyaren
VI. edizioan saritutako ipuinak daude, Leire Bilbao eta
Ana Urkiza herriko idazleek
osatutako epaimahaiaren erabakiz saritutakoak. Saridunak bakar
batzuk baino ez diren arren,
gogoan izan behar dugu rallyan
ia 300 lagunek parte hartu zutela. Ondarroako Udalak herriko
ikastetxeetan banatu ditu argitaratutako 1.000 aleak.
Leire Beitia euskara zinegotziak eskerrak eman nahi izan
dizkie ekintza honetan bidelagun izandako guztiei, ikasle
nahiz irakasle. «Horiei guztiei
esker dugu orain aukera ipuinak
eskuartean izateko».
Ipuin Rally honetako parte

I

hartzaile bakoitzak bi ordu izan
zituen ipuin bat sortu, itxura
eman eta paperera eramateko,
eta, horrez gain, momentuan
bertan jaso zuen esaldi bat erabili behar izan zuen.
Beitia pozik agertu da. «Harrigarria da hain denbora gutxian
herriko gazteek esaldi bakar
batekin zer egiteko gai diren:
euren kezkak azaleratu eta munduaren euren ikuspegia azaleratzen dute. Dela fikziozko abenturen bitartez dela kontakizunak
harilkatuz, denetan aurkituko
dugu zerbait harrituko gaituena.
Aprobetxa dezagun momentu
hau gure gazteen pentsamenduekin bat egiteko. Horrelako
une gehiago behar ditugu»,
adierazi du.

Dendarien eskaintzarik onena: Euskara
Bisitatu diren 53 dendatik %66k hartu dute konpromisoren bat komertzioetan euskara gehiago erabiltzeko.
dalak merkataritza
kanpaina bat egin du
Ondarroako establezimenduetan euskararen erabilera sustazeko. Kanpaina 2017an egin du,
udaberritik udazkenera.
Establezimendu kopuru handia dago gure herrian. Horregatik, kanpaina urterik urte egiteko
asmoa du udalak, merkataritza
alor guztietara heltzeko. 2017an
aukeraketa bat egin da 60 establezimendu bisitatzeko eta arduradunekin konpromiso batzuk
adosteko. EMUN aholkularitzarekin batera egindako lana izan da.
Ondarroa herri euskalduna
da eta euskaraz bizi da; eta
horrenbestez, berezkoa eta naturala da herriko denda eta salto-

U

kietan euskaraz jardutea. Horretan herriko merkatariek daukaten eragina garrantzitsua da. Saltokien helburua kalitatezko zerbitzua eskaintzea da, eta kalitatearen funtsezko osagaia, Ondarroan, euskararen eskutik dator.
Kanpainaren helburua, beraz,
bitan sailkatu daiteke: batetik,
herritarrei euskaraz bizi izateko
aukerak ematea eta bestetik,
euskara gehiago erabiltzeko
konpromisoak hartzea, eguneroko bizitzan modu naturalean
txertatuz hizkuntza.
Zertan datza «Euskara
eskaintzarik onena» kanpaina?
•
Herriko hainbat denda
eta saltokietara udalaren izenean

bisitak egin dira. Bisita horietan,
euskararen erabilera handitzeko
dauden aukerak eta laguntzak
azalduko dira eta hainbat konpromiso hartzera gonbidatu,
hitzarmen baten bidez.
•
Hitzarmena sinatu eta
konpromisoak hartu dituzten
saltokietan, konpromisoen betetze mailen jarraipena egingo da,
iraila aldera, bigarren bisita
baten bidez.
•
Konpromisoak maila
askotarikoak izan daitezke, arduradunari ondoen datorkiona
aukera dezan: jendaurreko
hartu-emana, barne zein kanpo
errotulazioa, paper kontuak (fakturak, tiketak, poltsak, bilgarriak),

publizitatea, eta abar. Horrekin
batera, gaur egun jendartean
duen eragina ikusita, garrantzi
berezia emango zaio sare sozialetako erabilerari ere.
Ekainean hasi ziren lehenengo bisitak. 53 denda bisitatu
ziren, eta %66k hartu zuten konpromisoren bat dendan euskara
gehiago erabiltzeko (sare sozialetan, publizitatean, esate baterako).
EMUNeko teknikariaren arabera denda guztietan ondo
hartu dute ekimena. «Lehendik
ere denda askotan jada euskaraz
gauza asko egiten ziren, eta
horregatik dendari askorentzako
eskatzen ari ginena ez zen zaila.
Beste batzuk, ordea, lehengoarekin jarraitu eta konpromiso

berriak hartzeko prest azaldu
dira».
Konpromisorik hartu ez
zuten dendari horietako askok
esaten dutenaren arabera, kartelak edo barruko etiketak kanpoko enpresa edo frankiziek bidaltzen dizkietelako ezin dute
beraien gain konpromiso hori
hartu, baina jendaurreko arreta
euskaraz egiten zutela eta
beraiek sortutako kartelak euskaraz egiten zituztela baieztatu
zuen teknikariak.
Konpromisoen
errepasoa
egitean, teknikariak emaitza poztekoa izan dela adierazi du, %91k
berretsi egin dituztelako konpromisoak, eta oraindik egin ez
badute, aurrerantzean egiteko
asmoa erakutsi dutelako.
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> ONGIZATEA > ANIZTASUNA
Ondarroak
Ondarroak badauka kanpotik etorri diren
adinekoen
bizilagunentzat harrera protokoloa
senideak
prestatzen ditu
arreta hobea
eman dezaten
Hainbat formazio saio
prestatu dira: presio-ultzeren prebentzioa, erorikoen
prebentzioa, mugikortasun
urriko pertsonen mobilizazioak, dementziadun pertsonak, elikadura eta botikak ematea.
Adinekoen eguneko foruzentrotik abiarazitako ekimena da, erabiltzaileen
senideek eskatuta. Udalaren laguntza ere badu.
dineko
gehienek
etxearekin eta komunitatearekin harremanetan bizi nahi dute.
Askorentzat, beraz,
egunero senideek ematen dieten laguntza oso garrantzitsua
da, baina, askotan, senideek ez
dute adinekoa eta, hortaz, haren
osasuna behar bezala zaintzeko
oinarrizko prestakuntzarik.
Egoera horretaz jabetuta,
Ondarroako adinekoen eguneko
zentroko (Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte-azpiegituren sarekoa
eta IMQ Taldeko Igurco Servicios
Sociosanitarios
erakundeak
kudeatua) erabiltzaileen senide
batzuek zentroko profesionalen
prestakuntza jasotzea eskatu
zuten, eguneko zentrotik kanpo
euren ardurapean dauden adinekoak hobeto zaintzeko.

A

Lau prestakuntza saio
Igurcok eskaera kontuan hartu
du eta lau prestakuntza-ikastaro
antolatu ditu. Horietako lehenengoa egin berri da. Egutegiak
lau saio barne hartzen ditu (urtarrilaren 30ean, otsailaren 13an,
otsailaren 27an eta martxoaren
13an). Ikastaro guztiak 15:30etik
17:30era izango dira, Ondarroako eguneko zentroko instalazioetan.
Programa honakoa da: urtarrilaren 30eko saioan, presioultzeren prebentzioa. Otsailaren
13koan, adinekoen erorikoen
prebentzioa eta mugikortasuneko zailtasunak dituztenen edo
urriko pertsonen mobilizazio
egokia. Hirugarren saioan,
narriadura kognitiboa (dementziak) dutenen gaineko alderdi
interesagarri batzuei ekingo zaie.
Azken prestakuntza-saioa adinekoen elikaduraz eta haiei botikak
ematean kontuan hartu beharreko alderdi batzuez izango da.
Ondarrutar guztiei zabalik
Adinekoak etxean zaintzeko
estrategiei buruzko ikastaroa
eguneko zentroko erabiltzaileen
senideentzat antolatu da, baina
nahi duenak eman dezake izena,
ondarrutarra bada. Izan ere, doakoa da ikastaroa, eta eguneko
zentroan bertan eman daiteke
izena (San Ignazio kalea, 21 etxabea, Ondarroa), baita telefono
honetan ere: 94 603 60 63.

Eremu herritarra, instituzionala eta hezkuntzaren baitakoa bereizten
ditu protokoloak. Kanpotik etorritako bizilagunen harrera modu
antolatuan egin nahi dute.
ndarroara
etorri
berri diren lagunak
herria ezagutu eta
herria bizitzen hasteko bide horretan
bide lagun izan nahi du Ondarroako Udalak; eta, arrazoi horregatik, 2013tik lanean ari da kultur
aniztasunerako plan batekin.
Beste lurralde batzuetatik
datozen auzokideei arreta ematea izango da planaren helburua,
harrera protokolo argi bat zehaztuz. Ondarroara iritsi berri diren
herritarren beharretatik abiatu
gara errealitate eta ikuspegi
ezberdinen aniztasunari erantzunak emateko.
Hiru eremutatik abiatutako
harrera antolatuko dugu: instituzionala, herritarra eta hezkuntza
eremukoa. Herriko hainbat subjekturen artean eskainitako
harrera da:
• Harrera instituzionala:
Administrazioek eskaintzen eta
antolatzen dituzten zerbitzu eta
egitasmoetatik
bideratutako
baliabideak izango dira.
• Harrera herritarra: Herriko
eragile, elkarte zein mugimenduek osatutako harrera kokatzen
da.
• Hezkuntza komunitatean
egindako harrera: Hezkuntzaren arloan sakondu eta bertatik
harrera lantzearen garrantzia
azpimarratzen da.
Udalaren baitan Harrera Protokoloak jasotzen dituen hiru

O

urrats nagusiak
hauek izango dira:

ondorengo

• Lehen urratsa:
Herritarren Arreta
Zerbitzua (HAZ)
Harrera zerbitzuko langileak
informazioa eskainiko du eta galdetegi bat erantzuteko eskatuko
dio bizilagun berriari, berak nahi
izanez gero, oinarrizko informazioa lortzeko: zenbat hizkuntza
menperatzen dituen edo nondik
datorren, esaterako. Galdetegia
bete duten lagunei euskarazko
hiztegitxoa eta, besteak beste,
Ongi Etorri aurkezpen saiorako
gutuna helaraziko zaie.
Bigarren urratsa:
Informazio trukaketa
Ondarrutar guztiok modura
oinarrizko informazioa edukitzea
ezinbestekoa da elkar ezagutza
eta elkarbizitzako espazio eta
prozesuetara egokitzeko. Horretarako, eta erroldatzeko unean
horrela adierazi bada, Ondarroa-

ko Udaleko langile bat harremanetan jarriko da elkarrizketa
batera gonbidatzeko. Elkarrizketa horretako asmoa da lehen
harrera egitea eta orientazioa
ematea: beharrezko zerbitzuen
berri eman, herriko elkarteak
ezagutzera eman eta zalantzak
argitzen saiatuko dira udaleko
langileak.
Hirugarren urratsa:
Ongi etorri Ondarroara!
Sei hilabetean behin, denbora tarte horretan Ondarroara etorri diren lagunekin bilkura ireki
bat egingo da, Ongi Etorri saio
bat. Bilkuran, besteak beste,
herriko ezaugarri orokorren aurkezpena egingo da, eta herriko
ohitura eta bizimoduaren berri
eman. Ondarroako elkartegintza,
kultur eskaintza eta antolaketa,
zein bestelako informazioa ere
eskainiko da. Eta, jakina, ondarrutar berriek dituzten zalantza,
kezka edo galderei erantzuteko
tartea egongo da.

> INGURUMENA
Traste zaharren
bilketa
bideratzeko
telefono
zenbaki berria:

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

> ZERBITZUAK
Herribusa
Ordutegia

oussa Thior Senegaldarren Elkarteko ordezkariarekin egon gara
harrera protokoloaren gainean berba egiten.

M

Zer moduz hartu duzue elkartean harrera protokoloaren osaketa?
Guk geuk parte hartu dugu, eta
parte hartuko dugu Ondarroara
bizitzera datozen bizilagun
berriekin harrera protokoloa
diseinatzen eta aurrera eramaten, beraz, sinisten dugu tresna
honetan. Gure elkartean etorri
berriak direnei laguntza ematen
diegu, baina ezin dugu harrerak
suposatzen duen guztia egin:
diru laguntzak, gizarte asistentzia, etxebizitza, lana... hori instituzioen lana dela uste dugu.
Zer da zuen elkartean egingo
duzuena protokoloa zabaltzeko?

Nik neuk jada zabaldu dut udalaren asmo hau gainontzeko elkarteekin, Marokotik etorritakoekin
edo Perutik etorritakoekin adibidez, eta begi onez ikusi dute
denek. Hori bai, beharrak ezberdinak dira kasu bakoitzean, eta
hori ondo neurtzen jakin behar
du udalak.
Zein da zuen elkarteak lan egiten duen eremu nagusia?
Kanpotik datozen bizilagun asko
egoera zailetatik datoz, eta soilik
beraien buruarentzat soluzioak
bilatzen dituzte, normala den
modura. Eta batzuetan gaitza da
atzean dauden harreman sozial
guztiez ohartzea eta konturatzea
herri nortasunaren parte izanez
gero, dena errazagoa dela. Gu
hemengoak gara –joaten garen
arte behintzat–, eta etorri berriek
hori sentitzea nahi dugu. Urteetan beste herrialdeko komunitateek oso harreman ona eduki
dugu ondarrutarrekin, eta horre-

la izaten jarraitu dezan lan handia egin behar da, ondo transmititu egin den guztia.
Zer gehiago eskatuko zenioke
udalari?
Esan dudan modura, denok ez
dugu gauza bera bilatzen, baina
beharrak antzekoak dira: etxebizitza, lan duina...eta hor badira
hainbat kontu herri elkarte
modura guk ezin ditugunak
asetu. Instituzioen inplikazioa
beharrezkoa da eremu honetan.
Protokoloak ondo bereizten ditu
atal instituzionala eta herritarra,
eta hori da funtsezkoena.
Bestetik, lehen harrera horretaz gain, lan handia dago egiteko. 2001etik 2008ra bazegoen
immigrazioaren gaineko orientazioa eskaintzen zuen zerbitzua
eskualdean. Asko laguntzen
zigun gure lana egiten, eta uste
dugu antzeko proiektu bat
berreskuratzea oso interesgarria
litzatekeela.

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

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

JAIEGUNETAN
EZ DAGO ZERBITZURIK
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> HIRIGINTZA

Udal garbiketa lanak
areagotu egin dira
ainbat herritarren kexei
erantzunez, Ondarroako
Udalak garbiketa lanak
areagotu ditu herri
osoan zehar. Kaleetako
grafiti eta horma paperek herria
zikintzen dutela salatu dute hainbat
herritarrek azken hilabeteetan egindako batzar irekietan edo udalean
bertan.

H

«Denok nahi dugu herri garbia,
eta udala berari dagokion zatia
egiten ari da. Dena dela, gogorarazi nahi dugu garbitasuna mantentzea denon ardura dela. Gazteleraz
esaten den moduan, garbiena ez
da gehien garbitzen duena,
gutxien zikintzen duena baino»,
adierazi du Zunbeltz Bedialauneta
Ibaibarriaga alkateak.

Ildo beretik, herrian dagoen
txakur kaka kopuru altua dela eta,
batzordea sortu da Hirigintzaren,
Alkatetzaren, Udaltzaingoaren eta
herritarren artean. Inplikatutako
arlo guztien artean, ondarrutarrak
kontzientziatu eta erraztasunak
nola eman ikertzen ari dira, eta
beharrezkoa balitz, isunen tasak
berrikustea.

EAJ

EHBILDU
ONDARROA 2018ko erronkak

Aurtengo lehen Udalbarriak
dogu esku artean eta momentu
ona da urtearen hasieragaz batera, tarte bat hartu, hausnartu eta
pentsateko norutz joan, hau da,
amaitu dan urtearen balorazinoa
egin eta urte barria planifikatzeko momentua da.
Urtea albiste ederragaz amaitu dogu: Kamiñaldeko azken 7
familiak etxeetara bueltatu dira,
22 hilabeteren ostean, etxeetako
konponketak egin ondoren,
euren etxeetan dagoz.
Asko pozten gara bizimodu
normala berreskuratu dabelako,
geldika-geldika ahaztuten joan
daitezan etxetik kanpo egindako
hileak.
Baina, halanda be, badago
oraindik zer egin. Beharrezkoa da
Kamiñaldeko sarbidea irekitzea,
falta diran lanak amaitzen diranean. Eta beharrezkoa da baita galdutako lurrak edo lanakaitik hartutakoak indemnizatzea.
Horrexegaitik, inportantea da
Kamiñaldeko mendiko lanak
amaitzea, mendiaren segurtasun
maila handitu eta sarbidea irekitzeko. Udalak jarrita dauka kontratazinoa egiteko dirua. Hurrengo pausua, baldintza pleguak
publikatzea da, enpresak aurkeztu eta obrak hasteko.
Ondarroako
EAJ-PNVn,
Ondarroako Udalaren egoeragaz
arduratuta gagoz, ez bakarrik
egoera ekonomiko onik ez dogu-

lako, hori joango da konpontzen
eta gainditzen, baina horretarako
era bakarra dago: planifikazinoa
eta udala ondo kudeatzea. Eta
horretxek kezkatzen gaitu, diruak
baino gehiago, Ondarroa hobetzeko ideiak, planifikazinoa eta
kudeaketa falta dirala.
Guk gure ekarpenak egin
nahi doguz planifikazinoa eta
kudeaketa hobetzeko. Oraingoan
bi egingo doguz:
Planifikazinoaren barruan,
lehen proposamena, aurrekontuak doguz, kontuan izanda
aurrekontuak dirala Udalak
dituan tresnarik garrantzitsuena
udal politika aurrera eroateko, eta
ondarrutarren preminei erantzunak emoteko. Hain zuzen be, non
eta zertarako erabili geinken
dirua.
Normalean, erakunde publikoak, prest izaten ditue aurrekontuak urte amaierako; urteko
azken plenoan, onartzen ditue,
Ondarroako Udalean ez dogu
2018ko aurrekonturik.
Gure proposamena, aurrekontuak hobetzeko, pasa dan
urtean plenoan egin genduana
da:
Aurrekontu
proposamen
osoa astiagaz jaso behar dogu,
oposizinoak, alkarteak eta herritarrak ohiko batzarretan edo
batzar berezietan aurrekontuen
proposamena landu eta ekarpenak egin ahal izateko, parte har-

tzea, herritarren preminei erantzuna eta ezagutza publikoa
hobetzeko.
Bigarren proposamena, herrirako estrategiko diran proiektuei
buruzko batzarrak barriro egitea
da, udal gobernuaren eta oposizinoaren artekoak, legealdi hasieran, alkatea aldatu aurretik egin
genduzanak barriro martxan jartea.
Batzarretan, herriko lehentasunak landu geinkez: aparkalekuak, garbitasuna, jarduera ekonomikoa, alde zaharra zaindu eta
irisgarritasuna hobetzea, hirigintza eta planifikazinoa, portua,
Errenteriko industrialdea, merkataritza, turismoa, bardintasun
politikak eta hizkuntza politikak,
kultura eta kirola... gai askotan
daukagu zer landu.
Eta jakina, batzarrok jarraipena izango leukie alkarteekin, sektoreekin eta herritarrekin egin
beharreko batzarretan.
Egindako proposamenetan,
Ondarroako EAJ-PNV, betiko
moduan, prest dago udal gobernuagaz berbetan jarraitzeko,
erantzunak adosteko, guk horretan sinisten dogulako, alkarrizketan, koordinazinoan eta kolaborazinoan.
Horretan gabilz eta horretan
jarraituko dogu.
Ondarroa eta Ondarrutarren
alde!

Hausnarketa bat
Dagoeneko
legegintzaldi
erdian aurkitzen gara, eta hausnarketa bat egiteko momentua
dela uste dugu. Ez dira urte
xamurrak izan udalean, baina
aurrera goaz eta inoiz baino
indartsuago.
Hasteko aipatu beharrekoa
San Ignazioko bizilagunak etxean daude. EhBildutik, Zorionak!
Denon artean lortu dugu.
Hurrengo urratsak lurren desjabetzeak kitatzea, mendiaren
behin betiko egonkortzea eta
Kamiñaldeko bidea zabaltzea
dira.
Beste alde batetik, EhBildutik
lehentasunak zeintzuk izan
behar diren argi daukagu herriaren etorkizuna eta herritarron
bizi kalitatea hobea lortzeko.
Herri jasangarria, zaborren
sistema aldatu dugu, ingurumenarekin konpromisoa dugulako
eta honek ekarriko digun onurak
ekonomikoak ere izango direlako.
Herri inklusiboa, denon herria
nahi dugulako sortu, lan taldeak
sortuz eta gizarte zerbitzuak
indartuz. Mankomunatuta dauzkagun zerbitzuen artean, oraindik batzuk Markina-Xemeinen
ematen ziren, eta orain deszentralizatu egin ditugu, Maskulo
etxea zabalduz.
Herritar gazteekin daukagun
konpromisoak ere hausnarketa

batera eraman gaitu, eta gure
politika era horretan jardutea
ezinbestekoa ikusten dugu, gure
gazteak herrian bizi eta lan egin
ahal izateko.
Herri irisgarria, oztopo ugari
ditugun arren gainditu nahi ditugu herri busaren apustuarekin
eta kaleen konponketekin.
Honekin batera udal antolaketan ere murgilduta gaude, lan
antolaketa on batek herritar guztion onura ekarriko digulako.
Hori dela eta, erabaki asko hartu
dira antolaketa egoki berria
aurrera ateratzeko, eta hurrengo
urteotan martxan jarriko ditugu,
besteak beste plaza publikoak
sortuz.
Herritarrontzat sortuko
dugun leihatila bakarrak ere
erreferente izatea izango du helburu, herritarron eta udalaren
arteko tramiteak arintzeko
asmoarekin.
Hiri Antolamendu Plan Orokorra lanean dihardugu, ondarrutarrok etorkizuneko Ondarroa
marrazteko aukera ere izango
dugu.
Deia egiten diogu herritarrei
Hiri antolamenduan eta arlo
ezberdinetako
batzordeetan
parte hartzera, denon artean
eraikiko baitugu herria.
EhBildutik gogor eta ilusioz
lanean jarraituko dugu.
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> BERDINTASUNA

Staša Zajović Montenegroko
ekintzaile feminista izango da
gurean martxoaren 6an

Otsaila
· 10, zapatua/ Etxelilan/ 10:0013:00/ ANDRABANDAN PARTE
HARTZEKO IKASTAROA. Andrabanda Feminista.
· 10, zapatua (Inauteriak)/
Kalerik kale/ 12:30ean TRIKIPANDERO KALEJIRA Kresala Kultur
Elkartearen eskutik. Udala.
· 10, zapatua (Inauteriak)/
Musika Eskolatik/ 12:30ean
INAUTERI KALEJIRA. Kantaize
Orfeoia eta Ondarroako Metal
Taldea. Ondarroako Udala.
· 10, zapatua (Inauteriak)/ Gaztelekuan/ Iluntzean INAUTERI
ZAPATU BEREZIA. Udala
· 10, zapatua (Inauteriak)/
Artabidetik hasi eta kalerik
kale/ 18:30ean INAUTERIETAKO
DANTZA SAIOAK Kresala Kultur
Elkartearen eskutik. Udala.
· 10, zapatua (Inauteriak)/
Barratik urten eta kalerik kale/
20:00etan LANTZOI JAUNARI
ONGIETORRIA, Artelan Elkartearen

· 16, barikua / Etxelilan/ 17:0021:00, Jabekuntza eskola: HILEROKOA IRAKURTZEN. Berdintasun Saila – Etxelila
• 16, barikua / Beikozini/ 18:30
Nola gidatzen dira espaziontziak?
HITZALDIA Ander Martinez de
Albeniz Ausin ingeniariarekin.
Zientziaren giltzak elkartea.
· 17, zapatua/ Etxelilan/ 10:0013:00/ ANDRABANDAN PARTE
HARTZEKO IKASTAROA/ Andrabanda Feminista.
· 23, barikua / Etxelilan/ 17:0021:00, Jabekuntza eskola: HILEROKOA IRAKURTZEN. Berdintasun Saila – Etxelila
· 24, zapatua/ Etxelilan/ 10:0013:00/ ANDRABANDAN PARTE
HARTZEKO IKASTAROA/ Andrabanda Feminista.

Martxoa
· 2tik 23ra / Etxelilan/ Nagore
Legarretaren «HYSTERON» ARGAZKI ERAKUSKETA. Berdintasun

Saila – Etxelila

eskutik. Ondarroako Udala.
• 11, domeka (Inauteriak)/
Kalerik kale, Alde Zaharrean
hasi eta Itsasaurreraino/
13:00etan DANTZA-POTEOA.
Amaitzeko, bazkaria Beikozinin.

taša Zajović 1953an jaio
zen Nikšić-en, Montenegron (Jugoslavia ohia).
Belgradoko unibertsitatean Hizkuntza Erromanikoak ikasi zituen 1977an. Ekintzaile gisa Žena i društvo-n (emakumea eta gizartea) hasi zen
1985ean. Hainbat mugimendutan parte hartu ostean, 1991 Beltzezko Emakumeen mugimendua sortu zuen, eta gaur arte
koordinatzailea da.
Jugoslaviako gerraren aurka
ekintza ugari egin zituen emakume taldeak, baita bereziki emakumeen kontrako gerra krime-
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nak salatzeko ere. Bakearen aldeko nazioarteko hainbat topaketa
eta koalizio sortu ditu, mundu
mailako erreferente bihurtzeraino.
2010ean Emakumeen Auzitegia sortu zuen, gerra krimenak
ikuspegi feminista batetik aztertzeko eta beharrezko erantzukizunak aztertzeko. Gaur egun
jarraitzen du prozesu horretatik
ateratako ondorioak aztertzen.
Artikulu ugariren egile
Saiakera eta artikulu ugariren
egilea eta hainbat publikazioren
editorea izan da. Generoaren eta

etniaren arteko harremana, militarismoa, sexismoa eta nazionalismoaren arteko harremana,
gerrari emakumeek egindako
erresistentzia edo justizia eredu
feministarena.
Martxoaren 6an izango da
Etxelilan Zajovic, berdintasun
sailak antolatuta, martxoaren
8aren harira. Memoria feminista
eta antimilitaristaren eta gerraren kontrako hitzaldia egingo du
Zajovicek. Bereziki, gerra, gatazka armatu eta bortxazko lekualdaketetan estrategia feministak
zeintzuk izan diren eta izan daitezkeen azalduko du.

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

BURUA GEURE BEGIETATIK, argazkilaritza estenopeiko tailerra. Ber-

dintasun Saila – Etxelila.

Beikozini.

· 3, zapatua / Etxelilan/ 10:0017:00, Jabekuntza eskola: GEURE

· 11, domeka (Inauteriak)/ Beikozinin/ 18:00etan KIZOMBA

BURUA GEURE BEGIETATIK, argazkilaritza estenopeiko tailerra. Ber-

SAIOA eta BEIKOZINI DANTZAN

dintasun Saila – Etxelila.

(saloiko dantzak eta dantza latinoak). Beikozini.
· 11, domeka (Inauteriak)/ Bide
Onera zinema aretoan/
18:00etan «IDIOT TXOU»
ANTZEZLANA . Prezioa: 12€. Zubi
Zahar Herri Ikastolak 50 urte.
· 13, martitzena (Inauteriak)/
Artabidetik hasi eta Itsasaurreraino, kalerik kale/ 11:30ean
HERRIKO UMEEN KALEJIRA. Txo-

min Agirre Ikastola, Zaldupe
Ondarroako Eskola Publikoa,
Zubi Zahar Ikastola eta Ondarroako Udala.
· 13, martitzena (Inauteriak)/
Beikozini/ 18:00etan PLAYBACK LEHIAKETA. SARIAK (herriko
establezimenduetan trukatzeko)
1. saria 150 €-ko erosketa-txartela
2. saria 125 €-ko erosketa-txartela
Sari berezia 75 €-ko erosketa-txartela

· 6, martitzena/ Etxelilan/
19:00etan HITZALDIA Stasa
Zajovic-ekin (feminista, bakezalea, Montenegroko LGTBI mugimenduko kidea, eta Belgradoko
Women in Black erakundeko sortzailea eta koordinatzailea, beste
gauza askoren artean). Berdintasun Saila.
· 8, eguena, EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO EGUNA/
Alamedan/ 19:00etan KONTZENTRAZIOA. BIREN musika taldearen kolaborazioarekin.
· 9, barikua/ Etxelilan/ 19:0020:00 Argazkilaritza ikastaroaren
emaitza: INAUGURAZIOA

Berdintasun Saila – Etxelila
• 10, zapatua/ Antiguako
Aman/ 21:00etan LUNTXA ETA
DANTZALDIA. Berdintasun saila.

·15, eguena/ 18:30ean ERRADI· 13, martitzena (Inauteriak)/
kalerik kale/ 19:00etan INAUTERIETAKO DANTZA SAIOAK Kresala
Kultur Elkartearen eskutik. Ondarroako Udala

KALAK GARA ANTZERKIA: BERtsotan/BERritsuketan. Beatriz Egizabal
(antzerkilaria/ipuin kontalaria) eta
Ane Labaka (bertsolaria)./

· 17, zapatua/ 11:00etan
· 13, martitzena (Inauteriak)/

900 314 053

· 2, barikua / Etxelilan/ 18:0021:00, Jabekuntza eskola: GEURE

kalerik kale barratik urtenda /
20:00etan AKULAREN ENTERRUA

ZURRUMURRU MATXISTARIK EZ
ekimenaren aurkezpena. Berdintasun Saila.

Artelan Elkartearen eskutik.
Amaieran, sermoia Zubi Zaharretik. Ondarroako Udala

· 21 eta 22, eguaztena-eguena/
19:00etan Zinegoak LGTBI doku-

· 14, eguaztena (Inauteriak)/

mental festibaleko FILM PROIEKZIOA. Udal Kultura Saila.

Bixikan Elkarteko lokalean/
ERREZETA DOKTOREA IPUIN KONTALARIA. 17:00etan, 0-3 urtekoentzat. 18:00etan, 4-7 urtekoen-

tzat. Kopuru mugatua (zozketa
bidez). Bixikan.

• 23 eta 24, barikuan (17:0021:00)-zapatuan (10:00-14:00)
Etxelilan/ Jabekuntza eskola.
LODIAKTIBISMO TAILERRA. Berdintasun Saila - Etxelila.

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

> KULTURA

Urte osoan euskararen eguna izan dadin

Ondarroa euskararen aldeko herri bizia izanik, hamaika izan ziren abenduaren 3an –euskararen egunean– eta aste
horretan egindako ekimenak. Euskaraldiaren aitzakian egindako ekimenak, merkatariek abiatutakoak, Augustin
Zubikarai sari banaketa, haur eta gurasoen danborrada edo Txilixoka Musikari Kolektiboak egin zuen aurkezpen
festa izan ziren ekimen aipagarrienak.

UDAL

TELEFONOAK
www.ondarroa.eus
UDALETXEA
MUSIKA PLAZA z/g
1.pisuan:
Idazkaritza
94 6833674
Alkatetza
94 6833676
Bulego Teknikoa
94 6833677
Kultura eta Kirol Saila
94 6833669
Euskara Zerbitzua 94 6833668
Berdintasun Saila
94 6833670
PLAZA AZPIKO BULEGOAK
Erregistro orokorra 94 6833672
Udaltzaingoa
94 6833673
Gizarte Zerbitzuak 94 6833671
Kontuhartzailetza 94 6833666
Kontsumo Bulegoa (eguenetan)
94 6830498
Bake Epaitegia
94 6833679
BESTE UDAL ZERBITZUAK
Antiguako Ama Jub.
Artibai Egoitza
94 683 32 31
EtxeLila
94 613 40 08
Guzur Etxea
HHI - EPA
94 683 27 55
Liburutegia
94 683 33 43
Kiroldegia
94 613 42 09
Maskulo Etxea
94 612 97 79
94 613 40 63
Musika Eskola
Turismo Bulegoa
94 683 19 51

Gabonetako ekimenek herria alaitu dute

Urtero modura, Eguberriak garai berezia dira ondarrutarrentzat. Aurten joandakoak eta euren etxeetan egon ezin
direnak gogoan, ederki ospatu dute herritarrek han eta hemen. Eguraldiagatik Errege eguneko ekimena lekuz aldatu bazen ere, dena behar bezala irten zela esan dezakegu. Gabonetan ere, Txirrimorraskirekin batera Pirritx, Porrotx
eta Marimotots izan ziren kiroldegian haur eta helduei ondo pasatzeko tartea emanez. Bertsozale Elkartearekin
batera bertso saio ederra izan zen Beikoizinin urtarrilaren 6an.

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

Kofradia
Txalupen sarrera
Enplegu Bulegoa

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

Butanoa
Iberdrola
Telefonika-Aberiak
Ura- Partzuergoa

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

Postetxea
Parrokia
Notaritza

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

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

