
O
ndar roan

itsasoak eta

m e n d i a k

aurrez aurre

begiratzen

diote elka-

rri, eta ohiturak eta berrikuntza

elkarrekin bizi dira. Paisaia ikus-

garriekin liluratuko dira bisita-

riak, eta aukera izango dute on-

dare historikoa ezagutzeko eta

herrian eta inguruan dauden gai-

OPORRALDI LILURAGARRIA
ONDARROAN, EUSKARAZ
Ondarroa herri aparta da oporretan egun eder batzuk igarotzeko, euskaraz. Inguru paregabe
batean dago, itsasoaz, mendiaz eta naturaz gozatzeko, tradizioaz eta berrikuntzaz.

Ondarroako hondartza. ONDARROAKO UDALA

VI b2020ko oporrak Euskal Herrian BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2020ko uztailaren 31

nerako altxor preziatuak ikuste-

ko. Besteak beste, ezagutzeko

modukoak dira udaletxe zaharra,

Alde Zaharra, Kofradia zaharra,

Pietate edo Aita Eterno baseliza,

Antiguako Ama baseliza, Andra

Mari eliza, Likona dorrea, zubiak,

portua, Saturraran hondartza eta

mendiko baserri dotoreak.

Lo egiteko eta otorduak egiteko

askotariko tokiak daude: osta-

tuak, pentsioak, landetxeak, kan-

pinak, jatetxeak, tabernak... Ho-

rietan guztietan jaki ederrak das-

ta daitezke, Ondarroan bertan

egindako produktuak. 

Ondarroa herri bizia da, eta he-

rritarrek harrera beroa egiten die-

te bisitariei, atsegin handiz, eus-

karaz. Izan ere, oporraldia euska-

raz erabat egin daiteke Ondarro-

an, ostatuetan, tabernetan, jate-

txeetan, saltokietan, turismo

bulegoan, eta udal langileekin eta

herritarrekin mintzatzerakoan.

Horrela, egonaldi liluragarria

egingo dute bisitariek, euskaraz.  

BERTATIK BERTARA
Udalak bat egin du Uema Udale-

rri Euskaldunen Mankomunita-

teak abiatu duen Bertatik Bertara

kanpainarekin, «gure herria,

gure hizkuntza eta gure produk-

tuak» aldarrikatzeko. Udalerri

euskaldunek biltzen duten abe-

rastasuna ikusaraztea da asmoa.

Udalekin eta zerbitzuen sektore-

ko eragileekin batera herritarrak

zein bisitariak sentsibilizatzeko

egitasmoa da, turismo eskaintzan

tokiko altxorrak nabarmenduz,

euskararen erabileratik hasita.

Bertatik bertara zenbat goza dai-

tekeen azpimarratuz, tokiko pro-

duktuekin, tokiko kulturarekin

eta tokiko ekonomian oinarritu-

tako garapenari eskutik helduta.

Betiere udalerri euskaldunen

nortasuna egokien islatzen duena

euskara dela ahaztu gabe.

«Gure bazterrak ezagutzera

eta maitatzera gonbidatzen zaitu-

gu, eta, horrekin batera, baita ho-

rren bertakoa den eta horren bizi-

rik dagoen hizkuntzaz gozatzera

ere», dio denda, jatetxe, ostatu

eta zerbitzu sektorerako presta-

tutako karteletan eta mahai-gai-

nekoetan ageri den testuak. 

Informazio gehiago nahi izanez

gero, www.udalbarriak.eus

webgunea kontsulta daiteke.


