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Eskerrik asko, 
Ondarru!

4 urte pasa dira jada Ondarroako 
Udalean lanean hasi ginenetik. Ilusioz 
ekin genion lanari.
Ondarroa euskaldun, solidario, justu eta 
bizi bat lortzeko jardun dugu lanean.
Udalaren ateak ireki eta herritarrei 
udal erabakietan parte hartzeko bideak 
zabaltzea izan da gure helburu nagusia. 
Udala herritarrengandik hurbilen 
dagoen erakundea izanik, ondarrutarren 
iritziak eta ekarpenak kontuan hartuta 
lan egitea ezin bestekoa izan da 
guretzat, parte hartzea eraldaketarako 
tresna gisa ulertzen dugulako.
Legegintzaldia bukatzear den honetan, 
lau urte hauetan egindako lanaren 
emaitza jaso dugu orri hauetan.
Herritarrekin batera, herritarren parte 
hartzeari esker, aurrera egin dugu. 
Beraz, eskerrik asko batzorde eta 
batzar ezberdinetan parte hartu duzuen 
herritar guztioi, zeuen iritzia helarazi 
diguzuen guztioi.
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UDAL HERRITARRA ETA IREKIA
Udala herritarrengandik hurbilen dagoen erakundea izanik, herritarren ekarpen eta iritziak kon-
tutan hartuta lan egitea izan dugu helburu. Horretarako herritarren parte hartzerako hainbat 
bitarteko ipini ditugu martxan:

• Batzorde sektorialak martxan ipini ditugu: euskara, ingurumena, kirola, kul-
tura, jaiak, hirigintza, ongizatea...

• Auzo batzarrak egin ditugu arazoak ezagutu  eta herritarren proposamenak ja-
sotzeko.

• Kale ibilaldiak antolatu ditugu Kalez kale ibili gara herritar eta teknikariekin, 
auzo bakoitzak dauzkan beharrak ezagutzeko.

• Parte hartzeko prozesuak zabaldu ditugu gai garrantzitsuei buruz berba 
egiteko: euskara plana, hondakinak, OND2020, plan orokorra, turismo plana...

• Buzoiak, telefonoak, emailak... herritarren eskura ipini ditugu euren pro-
posamenak, iritziak eta kexak jasotzeko.
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ESKUBIDE SOZIALAK ETA ONGIZATEA

Ondarroak aurrera egiteko, herritar guztiek egin behar dute 
aurrera. Herritar guztien   eskubide sozialak bermatzeko lan 
egin behar dugu. Bide horretan oinarrizko zerbitzuak bermatu, 
eskuragarri jarri eta diru sarrera txikiak dituzten herritarrei 
laguntzeko neurriak hartu ditugu. 

• Tasa eta prezio publiko progresiboak
Bakoitzak daukanaren arabera ordaintzeko, tasa eta 
prezio publiko progresiboak ipini ditugu kiroldegian, 
musika eskolan...

• Adinekoen plana martxan ipini dugu 
Herriko adineko guztiei zerbitzu guztiak heltzen zaizkiela 
ziurtatzeko, bisitak egin dizkiegu 80 urtetik gorako 
herritar guztiei. Egoera aztertu eta behar moduko 
zerbitzua eskaintzeko.

• Herri irisgarriago baterako pausoak 
eman ditugu Herribusa gurpildun aulkian 
dabiltzanentzat egokitu , haurreskolan  eta igerilekuan 

arlanpak jarri.

• Zergak ordaintzeko diru laguntzak 
baliabide ekonomiko gutxi duten familientzat.

• Eta baita ere: etxe kaleratzeen kontrako protokoloa, 
lokal berria Danonartin elkarteari, gizarte zerbitzuen 
gida argitaratu dugu, sentsibilizazio kanpainak, taldeekin 
elkarlana...
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KALE ETA AUZOAK
Herritar guztiek azpiegitura eta aukera berdinak eduki behar dituztela uste dugulako, egoera 
txarrenean zeuden auzoetan konponketak eta hobekuntzak egin ditugu. Denok hobeto bizitzeko, 
herritarren beharrei erantzungo dien etorkizuneko hiri antolaketarako pausoak ere eman ditugu.

• Gasa eroan dugu Astilleru eta Alde Zaharrera 
Bizilagunen eskari historiko bati erantzunez, gasa eroan dugu Astillerura, Iper Kalera, 
Iparragirrera...

• Konponketak Iturribarri, Kamiñazpi eta Ipar Kalen Espaloi berriak 
egin ditugu, eta aurretik zeudenak zabaldu. Eskailerak konpondu, lur azpiko azpiegiturak 
berritu...

• Plan orokorra barritzen hasi gara Herritarren parte hartzearekin Ondarroa 
zelan antolatu behar den zehazteko plana barritzen hasi gara.

• Alde Zaharrean kotxeen trafi koa mugatu dugu 
• Aparkaleku gehiago herrian zehar  Ibaiondon, Artibai kalean, Zaldubiden... 

Portuko aparkalekuak herriarentzat izateko ere eskatu diogu Jaurlaritzari behin eta berriro, 
eta lortu dugu. 
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KULTURA
Kultura biziko herria da gurea. Herriko kultur talde eta eragileen ekimenak bultzatu eta elkarlana 
sustatzea izan dugu helburu. Herriko ondare kulturala zaindu eta kultur espresio ezberdinak 
garatu ahal izateko bidea egiten hasi gara. 

• Guzur etxea, sorkuntza gune. Herriko sortzaileek beren sormen lana egin ahal 
izateko egokitu da guzur etxea arte diziplina ezberdinak garatu ahal izateko. Konponketa 
asko auzo lanean egin dira, giltza telematikoak ipini dira eta artistek eurek kudeatzen dute 
erabilera. 

• Kultur Sormen Ikastaroak antolatu ditugu: “plantetan” antzerki ikastaroak, 

pintura, egur-taila, argazkigintza...

• Artxibo historikoa digitalizatu Herri artxiboa osatze bidean, Bilbon dauden 
dokumenturik garrantzitsuenak digitalizatu egin ditugu eta udal liburutegian kontsultatu 
daitezke.

• Kultur ekitaldiak babestu eta indartu Herriko taldeek antolatzen dituzten 
ekitaldiak babestu eta ekitaldi berritzaileak ere atera dira aurrera taldeen arteko  elkarlanean: 
Atako Banda, Erdi Aroko jardunaldiak edo Unanueren 200. Urteurrena antolatu ditugu.

• KZgune berria  Udalak bere lokal bat egokitu du, lehen ordaintzen zen alokairua 
aurreratuz, horrela aretoa egokituta geratuko da etorkizunean beste erabilera batzuk ere 
eman ahal izateko.

• Eta gainera: erakusketa aretoa berritu, Beristainen eskultura Likonan, taldeekin diru 
laguntzen araudia aldatu, musika ekipoa erosi eta taldeen esku laga (baita aulki, mahai eta 

jaimak), lokalik gabeko taldeei lokalak laga...
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EUSKARA
Ondarroa herri euskalduna da, eta hemendik aurrera ere euskalduna izatea nahi dugu. Horregatik, 
gure hizkuntza politika eredugarria izan behar da, gure altxorra den euskara eta herri hizkera 
mantendu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Horretan aritu gara lanean lau urte hauetan.

• UEMAn sartu gara. Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean sartu gara, herri 
euskaldunen sarea eta elkarlana indartu eta udalaren funtzionamendua euskaraz izan dadin  
bermatzeko. Horrela, herritarrek bizitza soziala, publikoa zein pribatua, euskaraz egin ahal 
izateko.

• Euskara plan berria egin dugu herriko taldeekin, etorkizunean emon behar 
diren pausoak zehazteko. Garrantzia berezia eman diogu hurrengo urteetan herriko euskara 
indartzeari.

• Herriko euskararen inguruko kontzientziazio kanpainak egin 
ditugu, herriko euskarari indarra eta prestigioa emateko: herriko esakeren lehiaketa, herriko 
berben inguruko bideoa...

• Euskararen erabilera neurtu dugu kalean indar guneak eta ahulguneak 
identifi katzeko.

• Literatur amuak jaialdia 
Globalizazio garai honetan, euskarazko kultur sorkuntza eta kontsumoa bultzatu eta 
herritarrek         disfrutatzeko aukera edukitzea nahi dugu, horregatik antolatu ditugu irakurle 
txokoak, literatur lehiaketak, antzerkiak eta kontzertuak...
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KIROLA
Herriko kirol taldeen ekarpenak uztartu eta elkarlana bultzatzea izan dugu helburu. Multi kirola 
bultzatzeko, adin guztiei kirolerako eskaintza egiteko, kirol instalazioak aztertu eta hobetzeko 
pausoak emateko jardun dugu lanean.

• Belar artifi ziala futbol zelaian Horri esker, orain partida eta entrenamendu 
guztiak Zaldupen egiten dira, eta udalak ez dauka alboko herrietako zelaiak alokatu beharrik.

• Kirol agenda eta emaitzak internet bidez astero herriko kirolaren berri ematen 

dugu. 

• Taldeentzako diru laguntzak handitu ditugu 
• Kirol oporraldiak udan eta Gabonetan umeei lagun artean kirol desberdinak egiteko 

aukera eskainiz

• Ondarroako kirolariak historian zehar ikerketa-beka bat sortu dugu 
herriko kirolarien historia jasotzeko.

• Kiroldegian gimnasioa handitu eta teilatua konpondu  Suteen 

aurkako ekipoak ere ipini ditugu

• Zirkuitu bio-osasungarria  adinekoek ariketa fi sikoa egiteko Ibaiondoko plazan

• Kirol taldeak elkartzeko lokala. Elkartzeko lekurik ez zuten taldeentzako lokal 
bat egokitu da.

• Eta gainera: mendiko bizikletak garbitzeko lekua, desfi briladoreak kirol guneetan, 
lokalak taldeentzako, ibilaldi  osasungarriak, Kalamendiko kanpaina, 60+ kanpaina, ateak 
zabalik kirolari kanpaina, kirola hondartzan udako egitasmoa, autobabes plana kiroldegian, 
kirolaren gala, diru laguntzen araudia aldatu taldeekin.
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TOKIKO GARAPENA

Ondarroan lan eta bizi nahi dugu. Horretarako, gure 
herri eta  eskualdearen garapen sozioekonomikoa 
hausnartu, eztabaidatu eta garatu beharra dugu. 
Bide horretan eman ditugu pausoak.

• Arrigorri berriro zabalik 
Urte askoan itxita egon ostean, Arrigorriko ostatua 
eta jatetxea berriro zabalik daude. Udalak eraikina 
konpondu eta lehiaketa publiko bidez martxan ipini du.

• OND2020 hausnarketa prozesua 
Ondarroak etorkizunean zelako garapen ekonomiko eta 
soziala eduki behar duen hausnartu dugu herritarrekin, 
eta ekintza plan bat prestatu dugu. Lan taldeak lanean 
daude, ideiak garatu eta proiektuak martxan ipintzeko.

• Turismo plana idazten ari gara 
Ondarroan turismoa bultzatzeko plan bat idazten ari 
gara herritarrekin. Zelako turismoa nahi dugun eta 
kanpoko jendea zelan erakarri pentsatzeko ekintza 
plana egiten ari gara.

• Interneteko turismo orria, 
ingeleraz eta frantsesez 

Interneten gure herriari buruzko informazio interesgarria 
ipini dugu, kanpotik datozenek eskura eduki ahal izateko.
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PAREKIDETASUNA
Gaur eta hemen emakumeok bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu. Berdintasun 
formalaren esparruan aurrerapausoak eman izanak, ordea, berdintasunaren ilusioa zabaldu 
du, emakumeon zapalkuntza gaindituta dagoela pentsatzeraino. Baina gaur egun, oraindik, 
emakumeon menpekotasunean oinarritzen den botere-sistema osoa indarrean dago; egoerak 
aldatzen joan diren neurrian patriarkatua forma berriak hartzen joan da eta bizi-bizirik dago 
oraindik. Jendarte parekide bat lortze bidean lanean aritu gara

• Etxelila emakumeen topalekua zabaldu dugu emakumeen ahalduntzea 
helburu duten proiektuak garatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko parekidetasuna 
bultzatzeko erreferentzia gunea. Bertan hainbat ekintza eramaten dira aurrera.

• Biolentzia matxistaren kontrako erantzun  protokoloa jarri dugu 
martxan erasoei neurriko erantzuna eman eta indarkeria matxistaren dimentsio estrukturala 
agerian uzteko.

• Indarkeriaren eta sexu erasoen biktimei arreta eskaintzeko Ondarroako II. protokoloa martxan 
ipini dugu.

• Hezkidetza proiektua bultzatu dugu eskoletan berdintasunaren aldeko 
lanketa eginez.

• Eta gainera: udal langile eta ordezkariei formazioa, jabekuntza eskolen eskaintza 
zabaldu da,” GEU GAZ” aldizkaria sortu da, Ondarroako emakumeen inguruan idatzita zeuden 
3 lan argitaratu dira, abortu eskubidearen defentsa, saharar eta palestinar emakumeekin 
elkartasuna....
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INGURUMENA-EKOLOGIA
Baliabide naturalen erabilera okerraren ondorioz, ingurua nahiko kaltetuta. Hau aldatze bidean 
inguruarekin dugun harremana hobetze bidean jardun dugu lanean; Ondarroako ingurumena 
eta ondarrutarron bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin.

• Larruskainen 15 hektareako baso autoktonoa landatzen 
ari gara herritarrekin batera. Geure bioaniztasuna zaintzeko eskualdeko proiektu 
garrantzitsuenetako bat da.

• Ikastetxeei diru laguntzak, ingurumena zaintzeko Ikastetxeek 
kontzientzia ekologikoa zabaltzen egiten duten lana  bultzatu dugu. Horri esker, proiektu 
asko atera dira aurrera: patinen aparkalekuak, baratza ekologikoak, konposta eskolan eta 
birziklapena patioan...

• 150 familia konposta egiten. Birziklatze tasa igotzeko pausoak ematen 
gabiltza,etxeko jateko hondakinak konpost bihurtzeko proiektuak jarri ditugu martxan. 
150 familia ari dira auzoan edo soloan konposta egiten, edo euren hondakin organikoak 
ate aurrean lagatzen.

• 100 bizikleta aparkaleku berri, herrian kotxearen erabilera gutxitu eta 
garraio ekologikoa bultzatzeko.

• LED argiak, gutxiago kontsumitzeko. Energia kontsumoa murrizteko 
neurriak hartu ditugu besteak beste herrian LED argiak ipintzen hasi gara. 

• Atxazpiko zabortegia berreskuratzen. Urtetan gure zamarrak
bota ditugu bertara eta itxita egon arren hondakinak itsasora jausten ari dira.
Ingurua zelan berreskuratu jakiteko azterketa teknikoa egin dugu.

• Eta baita ere: padurako hegaztien katalogazioa, arbola landaketak ibai alboan, 
bertoko produktuen kontsumo taldea, nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroa, 
fi skalitate berdea etxe eta kotxe berrietan, isurketen kontrako protokoloa, ingurumenari 
buruzko komikiak, hondakinei eta birziklapenari buruzko batzarrak...
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JATORRI ETA KULTUR ANIZTASUNA

ONDARRU, EUSKAL HERRITIK MUNDURAONDARRU, EUSKAL HERRITIK MUNDURA
Euskal herriaren eraikuntzari eta gatazkaren konponbideari  babes instituzionala  eman 
diogu.

• Udalbiltzako kide gara  Euskal Pirinioetako kultura eta ekonomia bultzatzeko 
proiektuak diruz lagundu ditugu.

• Euskal Presoak etxeratzeko eskatu dugu 
• Atxiloketa eta epaiketa politikoak salatu ditugu 
• Ibon Iparragirre eta gainontzeko preso gaixoen eskubideak betetzeko exijitu dugu 
• Frankismoko krimenak epaitzea eskatu dugu. Frankismoaren aurkako kereila 

babestu dugu, garai hartan aginteak egindako krimenak aztertzeko eta epaitzeko.
Gainera, munduko beste herrien kulturak eta eskubideak ere defendatu ditugu:

• Nahualt hizkuntza bultzatzeko laguntza, Mexikoko  indigenek hitz egiten duten 
hizkuntza gutxitua babesteko.

• Saharar herriarekin elkartasuna 

• Katalunia eta Eskoziako erabakitze prozesuen alde 

Ondarru jatorri, sinesmen eta kultura ezberdinetako ondarrutarrok osatzen dugu. Elkarbizitza 
da gakoa. Horretarako, elkar-ezagutza, elkar-ulertzea eta elkarrekiko aitortza ezinbestekoak 
dira. Herrian daukagun kultura aniztasuna errespetatu, elkarbizitza bultzatu eta sinesmen 
askatasuna errespetatzeko pausoak eman ditugu.

• Aniztasunaren azterketa egin dugu etorkinekin eta herritarrekin batera. 
Diagnostiko bat egin dugu herrian bizi direnen jatorria ezagutu dugu, eta kanpotik etorritako 
eta herrian jaiotakoen esperientziak jaso ditugu. Diagnostiko bat eginda, elkar ezagutza eta 

elkarbizitza bultzatzeko  elkarbizitza.

• Euskara ikastaroak etorkinentzat. Elkarbizitzaren eraikuntzan euskara, 
kohesio eta komunikazio ezinbesteko elementu gisa ulertzen dugulako.

• Hileta zibilen ordenantza. Hileta zibila eduki nahi duten herritarrei aukera hori 
eskaintzeko ordenantza bat sortu dugu.
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4 urtean egindako beste zer aipatuko zenuke?
Azpikontratazioak eteteko  neurriak hartu ditu-
gu eta lanpostu publikoak sortu. Horrela dirua 
aurreztu du udalak eta zerbitzua ere hobetu da.         
Gauza gehiago be aipatu ahal dira: Etxelila sortu 
dugu, berdintasuna lantzeko espazioa. Zaldupen 
bedar artifi ziala ipini dugu. Guzur etxea sorkuntza 
gune bihurtu dugu. Arrigorrin ostatua eta jatetxea 
zabaltzea lortu dugu. UEMAn sartu gara...

Zer geratu da egin barik?
4 urte oso arin pasatzen dira, eta halako denbora 
gitxian ezin da dena egin. Gauza asko martxan ipini 
ditugu, eta hurrengo urteetan lantzen jarraitu be-
harko dira. Adibidez, plan orokorra barritzen hasi 
gara, eta Atxazpiko zabortegiko arazoak konpont-
zen. Hurrengo urteetan gai horiek lantzen jarraitu 
beharko dugu. Alleriko padura berreskuratzeko ere 
baimen guztiak lortu ditugu, eta horri esker hu-
rrengo legegintzaldian egin ahalko da berreskura-
pena. Hondakinen inguruan be pauso batzuk eman 
ditugu, baina oraindik asko falta da gure herrian 
legeak agintzen duen beste birziklatzeko. Hor be 
pausoak emon beharko dira,  herritarrei galdetuta.

Amaitzeko, zelakoa izan da Ondarroako alkate 
izatearen esperientzia?
Ez dut guzurrik esango, ez da lan erreza. Arazo 
asko batzen dira egunero , eta irtenbideak nekez 
topatzen dira. Gainera, administrazioan gauzak oso 
motel joaten dira.
Dena dela, uste dut hartu ditugun erabakiekin ara-
zo batzuk konpontzea lortu dugula. Pausoak eman 
ditugu Ondarroa solidarioagoa, parte hartzailea-
goa, euskaldunagoa eta biziagoa izateko.

Amaitu aurretik herritarrak eskertu nahi ditut. Es-
kerrik asko eduki duzuen pazientziagatik. Eskerrik 
asko zeuen iritziak emoteagatik, batzarretan parte 
hartzeagatik, jaiak antolatzen laguntzeagatik... es-
kerrik asko guztiagatik. Esaerak esaten duen lez: 
txarto egindakoak parkatu, eta ondo egindakoak 
gogoan hartu.

Zeintzuk izan dira legegintzaldi honetako   
helburu nagusiak?
Herritarren parte hartzea bultzatzea, politika so-
zialak indartzea eta auzoak hobetzea.
Parte hartzeari hasieratik eman diogu garrantzia, 
herritarren beharrizanak ezagutzeko, proiektuak 
kontrastatzeko eta erabakiak herritarrekin batera 
hartzeko.
 
Zer egin da politika sozialari dagokionez?
Urte gogorrak izan dira hauek, batzuek eragin-
dako “krisia”ren ondorioak jasan ditugu eta herri-
tar askok oso txarto pasatu dute. Horregatik sortu 
ditugu dirulaguntzak, gutxien daukaten herritarrei 
udal zergak ordaintzen laguntzeko. Jatekoa batzen 
eta banatzen ibiltzen diren herritarrei ere lagundu 
diegu eta, adibidez, lokal berria laga diegu Anti-
guako Ama kalean. Politika fi skal justuago bat ere 
bultzatu dugu. Polikiroldegiko eta musika eskolako 
tasak, adibidez, progresiboagoak dira orain. Hau 
da, bakoitzak daukanaren arabera ordaintzen du.

Zeintzuk izan dira auzoetan egindako hobe-
kuntza nagusiak?
Batetik, oraindik gasik ez zeukaten kale batzue-
tara gasa eroan dugu; Astillerura, Iparragirrera, 
Iperkalera... kale horietako auzotarren aspaldiko 
eskaria zen, eta bete dugu. Bide batez, Ipar Kalea 
konpontzeko be aprobetxatu dugu. Eta Alde Za-
harrean kotxeen joan-etorriak gitxitzeko piboteak 
ipini ditugu. Hori be auzotarren eskaria izan da.
Iturribarri eta Kamiñazpin be bidea, lur azpiko az-
piegiturak eta espaloiak hobetu ditugu. Inportan-
tea da herriko auzo guztiek aukera eta baldintza 
berdinak edukitzea.

Argia Ituarte, Ondarroako alkatea
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