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ABOTSANITZEN  PROGRAMA  UDAL  HAUTESKUNDEETARAKO

Konpromisoa

Hitz horrek definituko du Abotsanitzen
datozen lau urteetako lana. Konpromisoa,
Euskal Herriak batzarretarako eta auzo-
lanerako izan dituen printzipioekiko, 
eta konpromisoa Hondarribiko talde eta 
elkarteekiko. Konpromisoa, azken batean,
Hondarribian bizi diren herritarrekiko, 
haiengatik eta haientzako egingo baitugu 
lana Udaletik.

Nor ordezkatzen dugun buruan dugula 
egingo dugu lan, akordioetara iristeko 
ahalegin guztiak eginez, eta ezin denetan 
ere argi eta garbi defendatuz Hondarri-
bian bizi eta lan egiten dutenak, udal 
kudeaketa justua eta gardena garanti-
zatuz. 

Udaleko ateak zabalik izango dira herri-
tarrek ahotsa izan dezaten, eta udal 
aurrekontuari arreta berezia eskainiko 
diogu, lana behar bezala egiteko ezin-
besteko tresna baita. Auzoz auzo ezta-
baidatuko dugu, herriaren benetako 
beharrak jasotzeko aurrekontu horretan.

Konpromisoa

          Auzoz auzo joango 
gara herriko benetako 
beharrak jasotzeko
“ “



1 Gizarte
Zerbitzuak

3
Nekazaritza,
abeltzaintza
eta arrantza

2 Ekonomia
eta enplegua

 Herritarrengandik gertuen dagoen erakundea da Udala. Abotsanitzek 

lan egingo du hondarribiarrek eskura eduki ditzaten beharrezko dituzten 

Udaleko gizarte zerbitzuak, baita beste erakunde publikoek edo gobernuz 

kanpoko erakundeek eskaintzen dituztenak ere.

 Abotsanitzek langabeen etengabeko formakuntza bultzatuko du 

Udaletik, eta azterketak egingo ditugu sektoreka, hauek dituzten beharrak 

ezagutu eta erantzuteko. Sektore ekonomikoak koordinatu behar dira hartu 

beharreko neurriak finkatzeko, eta lanpostuak herrian bertan sortzeko 

egingo dugu lan. Kooperatiba berrien aldeko apustua egingo dugu eta

eskola-tailerren alde. 

 Abotsanitzek politika berri bat bultzatuko du, orain arte egindako 

kalte ekologikoa txikitzeko. Hori lortzeko ezinbestekoa da herriko ekoizpen 

ekologikoa bultzatzea eta neurriak hartzea nekazaritza eremuak eta itsasoa 

babesteko. Ikerketa zehatza egingo dugu nekazaritza eta abeltzaintzaren 

egoera ezagutzeko, bai ekoizpenari dagokionez eta baita lurrari dagokionez 

ere. Arrantzari dagokionez ekoizteko beste modu batzuk aztertuko ditugu.

Konpromisoa “

“

“

“

    Langabeen etengabeko 
formakuntza bultzatuko 
dugu

      Lan egingo dugu hondarribitarrek 
eskura eduki ditzaten behar dituzten 
zerbitzuak

““       Herriko ekoizpen ekologikoa 
sustengatuko dugu



 Etxebizitzaren eskariaren beharra nolakoa den jakiteko diagnosia 

egingo dugu, eta dauden baliabideak zeintzuk diren zehaztu. Hutsik dauden 

etxebizitzak alokairuan jartzeko programa sakonduko dugu, alokairu 

soziala bultzatzen duten ekimenak babestuz. Babestutako etxebizitzen 

promozioetan alokairu soziala bultzatuko dugu eta lur publikoak mantenduko

ditugu, Udalak, behar izanez gero, herritarrentzat etxeak egiteko lekua 

eduki dezan.

 Hirigintza lasaiago baten alde arituko da Abotsanitz, ingurua 

zainduz eta lurraren izaera publikoan oinarritutako irtenbideak proposatuz. 

Hiria arrazoirik gabe zabaltzearen kontra egingo dugu, lurraren erabilera 

hobea eginez eta landa eremuko lurrak babestuz. 

Zerbitzuei dagokienez, uraren eta hondakinen kudeaketa Txingudiko 

Zerbitzuak erakundearen menpe daudenetik Hondarribian ez dago 

bezeroen arretarako bulegorik. Horregatik, eta sozietate publiko honen 

gardentasun faltagatik, ezinbestekoa da azterketa bat egitea Hondarribiak 

erakunde horretan izan behar duen lekuaz, eta berdin mankomunitateko 

beste erakunde publikoetan izan beharrekoaz ere. Erakunde publiko hauen 

jardunaren gardentasuna bermatzeko egingo dugu lan, baita Mankomuni-

tateko erakundeetako Kontseiluetan Udalean ordezkaritza duten alderdi 

guztiak egoteko ere, orain ez baitago horretarako aukerarik.

““     Erakunde publikoen 
gardentasunaren  alde 
lan egingo dugu

““    Alokairu sozialaren aldeko 
ekimenak bultzatuko ditugu

4 Hirigintza 
eta zerbitzuak

5 Etxebizitza



 Zuloaga Etxeko konponketa eta egokitzapenak bukatzen direnean,

12 milioi eurokoa izango da Hondarribian kultura eremuak eraiki eta 

berritzeko bideratutako diru kopurua. Hala ere, eremu berritu hauek ez 

dute kudeaketarako plangintzarik, eta beraz ez dira bete herrian kulturari

lotuta lanean ari direnen beharrak. Herritarrek, esate baterako, ez dute 

lekurik gune hauetan, ezta kulturaz disfrutatu, ikasi edo irakatsi nahi 

dutenek ere. Ideiak trukatzeko guneak sortuko ditugu, kultur eragileen eta 

udalaren arteko elkarrizketa bultzatzeko eta gune publikoen erabilera eta 

kudeaketarako plan bat sortzeko.

Bestalde, orain urte gutxira arte erabat ahantzita egon da herriko ondare 

historiko-artistikoa, eta hauen gestiorako oinarririk ez da ezarri oraindik. 

Hondarribiko ondarearen kudeaketa hobetuko dugu, beharrezkoa den 

finantzaketa emanez. 

 Herriari euskara itzuli behar diogu eta horretarako ekimen zehatzak 

jarriko ditu martxan Abotsanitzek. Hondarribiko Udalak badu Euskara 

Biziberritzeko Plan Nagusia, erabilera sustatzeko asmoa duena eta Plan 

hori bete dadin egingo dugu lan. Ezinbestekoa da neurri batzuk lehenbailehen 

hartzea. 

““    Ideiak trukatzeko guneak sortuko 
ditugu, kultur eragileen eta udalaren 
arteko elkarrizketa bultzatuz

““   Euskara herriari 
itzuli behar diogu6 Euskara

7 Kultura
eta ondarea



 Hondarribia ezaguna da bere kirolari eta kluben arrakastengatik. 

Taldeen arteko ezagutza eta harremanak bultzatu nahi ditugu, eta harreman 

zuzena izan haiekin, beren beharrak ezagutzeko. Subentzioen oreka aztertu 

eta Kirolgi bekak jasotzen dituzte beheko mailetako kirolariei laguntzeko 

aukera aztertuko dugu. Hausnarketa bultzatuko dugu, eskola garaiko kirol 

jardueretan izaten den gehiegizko lehiakortasuna aztertzeko. Haur eta

nerabeen gurasoekin ere landuko da gai hau. Horrez gain, kirol lehiaketen

ondoren taldeen arteko ezagutza eta giro ona sustatzeko kirolariek

elkarrekin egoteko aukera bultzatuko dugu. Emakumeen kirol taldeei 

garrantzia emango die Udalak.

 Abotsanitzek aitortzen du irailaren 8a dela festetako egunik 

garrantzitsuena, aintzakotzat hartuz alardea dela egun horretako ekitaldi

nagusia. Uste dugu irailaren 8a herri osoaren ondarea dela, bazterketa 

gabe. Abotsanitzek ezinbestekotzat jotzen du elkarrizketa bideratuko duen 

desberdinen arteko harremanak sortzea, eta norabide horretan doan 

edozein pauso sustatu eta babestuko du. Alardearen inguruan sortutako 

eztabaida eta tirabirak, hondarribiarron artean konpondu behar ditugu, eta 

Abotsanitzek horretarako egingo du lan.

““   Ezinbestekotzat jotzen dugu 
ezberdin pentsatzen dutenen 
arteko elkarrizketa sustatzea, 
elkar ulertzera iristeko

Konponbiderantz8 Alardea

““     Diziplina desberdinetako 
talde eta kirolarien arteko 
harremana sustatuko dugu9 Kirola



 Arlo turistikoan lan egiten duten enpresa guztien arteko harremana

bilatuko dugu, bisitariari egiten zaion eskaintza aberatsagoa izateko.

Hondarribiak gastronomiari lotutako herria baino gehiago izan behar du, eta 

turistarentzat oharkabean pasatzen diren herriko beste aukerak eskainiko 

ditugu, ondarea, historia eta abentura. Neguko turismoa ere bultzatu behar 

da, urte osoan jendearen etorrera orekatu dadin, eta Jaizkibelen erakar-

garritasuna lehen mailara ekarriko dugu.

““ Jaizkibelen erakargarritasuna 
lehen mailara ekarriko dugu10 Turismoa



bozkatu!
Programa osorik gure helbidean:   www.abotsanitz.com


