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Alfabeto Pedagogikoa, Ordizia Hiri Hezi-
tzailea proiektuaren barruan sortzen den 
ekintza bat da. Bertan, alfabetoaren lehe-
nengo letratik azkeneko letraraino egon 
diren eskultura, pertsonai, monumentu, 
eraikuntza edota hainbat leku hezitzaile 
jasotzen ditu. 

ALFABETO PEDAGOGIKOA 

ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA

Hiria Hezitzailea dela diogunean, zera 
adierazi nahi dugu: hezitzailea izateko 
nahia, asmoa, intentzioa duela. Asmo ho-
nek konpromiso politikoa eskatzen du, 
baina hiritarren konpromisoa ere ezinbes-
tekoa da. Elkarrekin, hiritarrek eta Admi-
nistrazioak, hiru maila dituen lanari aurre 
egin behar diote, Hiri Hezitzaileen oina-
rrietan ageri den bezala:

Informazioaren azalpen egokia eta 
gardena eman.

Hiritarren parte hartzea sustatu.

Etorkizunean proposamen eta ekintzak 
garatzeko, beharren ebaluazioa egin. 

Hiri hezitzaile proiektuan elkarteen ar-
teko elkarrizketak berebiziko garrantzia 
du eta ekintza guztietan elkarteen arte-
ko elkarlana bilatuko da. Honela helburu 
hauek lortuko ditugu:

Elkarte eta eragileen arteko harremana 
hobetzea.

Lankidetza eta trukaketa indartzea.

Ekintza batzuk elkarrekin antolatzea.

Ekintza batzuen zeharlerrotasuna lantzea.



AZOKA
Ordiziako azokak XI-XII mendeetan San Bartolome ermitaren inguruan ospatzen hasi zenetik 
makina bat istorio eta gertaera bizi izan ditu. Ziurrenik garrantzitsuenetarikoa 1512an herri 
guztia suntsitu zuen sutearen ondorioz Gaztelako Juana La Loca erreginak herriari “urtean 
zehar, asteazkenero, merkatu librea, zergarik gabea, egiteko errege baimena” eman izana. Hau 
dugu, hain zuzen ere, gaur egun oraindik, alde zaharraren bihotzean, Plaza Nagusian eta in-

guruetan, ospatzen den asteazkeneroko azokaren erreferentzia historiko nagusia.

itzuli

ALTAMIRA
ARALAR
ABARIA
ASTOKALE

BARRENA JAUREGIA
Barrena izenak beheko etxea adierazten du, eta izenak berak etxe honek hiribilduan zuen 
kokalekuaren berri ematen digu. XVI.mendearen amaieran eraikitako jauregi barrokoa da. 
Batzar Nagusien bilera-leku izan zen. Eraberritu eta kultur etxe bilakatuta dago.  Izen han-
diko etxea zen eta 1745ean Maria Teresa Infantak Barrena jauregian hartu zuen ostatu, bere 

aurreko ahaideek Zabalatarren “ Jauregi Zaharren” egin izan zuten arren. 

itzuli

BETI ALAI
BOTIKA
BOZUNTZA

https://www.ordiziakoazoka.eus/
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/altamira
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/aralar
https://eu.wikipedia.org/wiki/Abaria_jauregia
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/elkano
https://turismoa.euskadi.eus/eu/kultur-ondarea/barrena-jauregia/aa30-12375/eu/
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/beti-alai-pilotalekua-a
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=botika&q2=0&q3=&q4=
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/bozuntza


DANBORRADA
Ordiziar danborrada noiz hasi den galdezka haste bagara, nahikoa ilun daude gauzak. 1913. 
urtea jotzen dute hasierako bezala. 1913ko Santiago egunean egin omen zen prozesio bat, 
Santa Anaren irudi berriarekin eta bertan estreinatu omen ziren trajeak eta 300 suzi baino 

gehiagorekin egon omen zen. 

itzuli

EUSKAL JAIAK
Euskal Jai hauen ospakizunei buruzko erreferentzia ugari dago; adibidez, 1904an Gipuzkoako 
Foru Aldundiak eta Hiribilduko Udalak antolatu zituzten eta hainbat lehiaketa egin ziren jai 
haien barnean: txahalak, bertako eta kanpoko zezenak, zaldiak eta astoak, txerriak, untxiak, 
bertako nekazaritza-produktuak –gurina, eztia, argizaria, sagarrak, madariak, gazta–, neka-
zaritzarako makinak, etab. 2004 urtean festa hauen lehen urteurrena ospatu zenez Ordiziako 
Udalak jatorria ikertu zuen. Jai hauen iturburua Anton Abaddia zientzialari eta bidaiari ne-
kaezinak antolatzen zituenetan aurki dezakegu; izan ere, gizon hori ekintza hauetan ere ari-
tzen zen, euskara eta euskal kanten azterketan aritzeaz gain. Abaddia jaunak 1853an Urruñan 
Euskal Jaiak bultzatu zituen, eta euskal izaeraren hainbat alderdi azaleratzen ziren jai horietan.

itzuli

DOMINGO 
UNANUE 
DORREA

ELIZKALE
ENIRIO
ESKARABILLA

https://www.ordizia.eus/ezagutu/danborradak-100-urte
https://www.ordiziakoazoka.eus/azoka-bereziak/euskal-jaiak/historia
http://goiberri.eus/2016/10/26/domingo-unanueren-altxorrak/
http://goiberri.eus/2016/10/26/domingo-unanueren-altxorrak/
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/muxika
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/elizkale
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/enirio	
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/eskarabilla


ANDRES DE URDANETA KOSMOGRAFOA
Andres Urdaneta Zerain (Ordizia, Gipuzkoa, 1508 - Mexiko, 1568ko ekainaren 3a) kosmografoa, 
frailea eta itsas esploratzailea izan zen. . Ospe handia hartu zuen bere garaian, orduko merka-
taritzarako berebiziko garrantzia zuen Itzulbidaia (gaztelaniaz, Tornaviaje) egiteko bidea edo 
Urdaneta bidea aurkitu baitzuen, hau da, Ozeano Barea zeharkatuz Filipinetatik Ameriketara 

itzultzeko ibilbidea.  Ordizian Andres Urdanetaren estatua eraiki zen.

itzuli

DOMINGO DE GOITIA
Kale hau hiriko kale zaharrenetakoa da eta pertsona bati eskainitako lehena. Domingo Goi-
tiaren omenez kale horri Goitia izena eman zitzaion ( Calle de Goitia) Alondiga kalea izan 
behar zuenari. C.A.F.-eko sortzaileetako bat izan zen. Oilasko kalea edo Oilo kale izenez ere 

ezagutzen dute kale hau bertakoek, feria egunetan hegaztiak bertan egon zirelako. 

itzuli

FILIPINAK GARAGARTZA
GOENKALE

http://andresurdaneta.org
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/goitia
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/filipineta
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=garagartza&q2=0&q3=&q4=
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/goenkale


ALDE ZAHARRA
Ordiziako Alde Zaharraren hiri-morfologia suteen, gerren eta herriaren beraren aurrerape-
naren ondorioz, eraldakuntza handia jasan du. Halere, ordea, oraindik ere Erdi Aroko tipolo-

gia gordetzen du neurri handi batean, bide-trazadurari eta lurzatiketari dagokienez.

Herriaren oinplanoa erregularra da, forma obala eta itxia du. Kale nagusiak hiru dira eta 
ekialdetik mendebalderako orientazioa dute. Erdikoa —Kale Nagusia— zuzena da, eta berta-
tik igarotzen zen Behobiako Errege-bidea. Honek, gainera, harresiaren ateetako bi lotzen zi-
tuen. Alboetako kaleek, alegia Santa Maria kaleak eta gaur egun Goenkalek eta Elkano kaleak 

osatzen dutenak, harresiaren trazadura eliptikoa itxuratzen zuten.
itzuli

IRIARTE ETXEA
Letxeria izenez ere ezagutzen da San Joan auzoan dagoen etxe hau eta horren lekuko dira ahoz 
bildu dugun Letxeria eta iturri dokumentaletan bildutako Lecheria Iriarte eta Lecheria toponi-
moak. Iri arte izenak etxe bien erdian edo hiriaren erdian dagoen etxe edo ingurua izendatzen 

du, gaur egun kasu askotan erdigunea deitzen duguna, alegia. 

itzuli

HERRI 
ANTZOKIA

ITSASAGA
ITURTXOBIDE

https://eu.wikipedia.org/wiki/Alde_Zaharra_(Ordizia)
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/iriarte
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1557:cine-teatro&Itemid=11&vista=1&lang=es
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1557:cine-teatro&Itemid=11&vista=1&lang=es
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/itsasaga
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=ITURTXO&q2=0&q3=&q4=


JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
Joxe Miguel Barandiaran 1889ko abenduaren 31an jaio zen Ataungo “ Perunezar” baserrian. 
1914an apaiz ordenatu zen Burgosen eta urtebete geroago, Teologian lizentziatuzen hiri har-
tan bertan. 1916ean ekin zien etnografía eta antropologíaren esparruko lanei Aralarren. Te-
lesforo Aranzadirekin, orduan Bartzelonako Unibertsitatean Antropologiako katedraduna 
zena, eta Oviedoko Unibertsitateko katedradun Enrique Egurenekin batera, lan-talde finko 

eta guztiz emankorra osatu zuen. 

itzuli

KARTZELA
XX.mende arte kartzelak udaletxeetan egoten baziren ere, jakin badakigu Ordizian kartze-
lak eraikin propioa izan zuela. Goiko portalaren ondoan zegoen, gaur egun Botika dagoen 
lekuan. Hala ere, beti ez da horrela izan, XVI.mendeko dokumentuetan kartzela Udaletxean 
zegoela aipatzen baita. Botika 1896an eraiki zutenez, pentsa dezakegu ordurako kartzela 

Udaletxean zegoela atzera. 

itzuli

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/barandiaran-aierbe-joxe-migel/ar-11007/
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/kartzela


LAZKAIBAR ZUBIA 
Zubia oso garrantzitsua zen. Ordizia eta Lazkao lotzeaz gain Nafarroako bidea ere bazelako, 
baina ibaiak etengabe botatzen zuen diru galera handiekin. 1511an eraiki zenean erabilitako 

enborrak mugitzeko 29 gizon eta 20 idi behar izan ziren. 

itzuli

MUXIKAKO DORRETXEA
Andre Maria elizaren ondoko etxea, Dorrea izenez ere ezagutzen dena. Jatorrizko eraikina 
Erdi Arokoa zen baina, gaur egun, erabat eraldatuta dago.  1511 arte kontzejua bertan elkar-
tzen zen, ez baitzegoen udaletxerik, baina eraikuntza 1870ean sute baten ondorioz erabat 
hondatu zen. Urte batzuk beranduago, 1896an, berreraiki zuen egungo itxura emanez. Erai-
kin berria erabilera publikoetara zuzendu zuten: eskola publikoak, alondegia, musika-esko-

la eta postetxea.

itzuli

LAZKAIBAR MARIARATS
MALKASKO

http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/lazkaibar
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/muxika
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=lazkaibar&q2=0&q3=&q4=
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=Mariarats&q2=0&q3=&q4=	
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/malkasko


NIKOLAS DE LEKUONA 
Pintore eta argazkilaria izan zen. Ordizian, bere omenez dagoen Nikolas Lekuona plaza aur-
kitzen da. . Donostian arte ederretako lehen ikasketak egin eta Madridera joan zen apareja-
dore ikasketak egitera. Bertan intelektual eta abangoardia espainoleko artistekin harreman 
estuak izan zituen, eta beraiengandik jaso zituen espresionismo eta surrealismoaren ideia 
nagusiak.  Ikasketak amaitu eta Donostiara itzuli zen, F.Mokoroa arkitektoarekin harremane-

tan, arkitektura arrazionalistaren ildotik hainbat proiektu egin zituen. 

itzuli

OIANGUREN PARKEA
Toponimo honen osagaiak oihan eta- guren (ederra) dira, Basoeder alegia. Ahoz Oiangu es-
aten bazaio ere, agirietan Oianguren forma bildu dugu. XVIII . mendetik aurrerako agirietan 
lekuko dugu izen hau eta Izaal edo Zeama idazten ez dugun bezala, izena bea osatasunean 
gorde behar da gure historiarekiko eta deiturekiko harremana gal ez dadin. Garai batean 
Oiangurenalde ere deitzen zitzaion paraje honi, bertan baitaude Oiangurenandi eta Oiangu-

rentxiki baserriak.  

itzuli

ORIA
OKORRO
OTEGINEA

http://www.nicolasdelekuona.org/biografia.htm
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/oianguren
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=Oria&q2=0&q3=&q4=
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=okorro&q2=0&q3=&q4=	
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/oteginea-a


PLAZA NAGUSIA 
Oianplano irregularrezko hormigoizko eraikina da, kapitel korintoarreko koloma eta estalkiaz 

osatua. Estalkiak frontoia, armarria eta harrizko lore-ontziak ditu.

1512ko sutearen ondoren Ordiziak astero merkatua egiteko pribilejioa jaso zuen. Berandua-
go, ordea, pribilejioaren agiria galdu zuen, zihurrenik azoka hura egiteari utzi ziotelako. 1787an 
Madrilgo Aravaca hiribilduko eskribautza batean jatorrizko pribilejio hura agertu zen eta Ma-
nuel Vicente Murgutio Gaytan de Ayala, Aravacako markesa, Errege-Kantzileritzan egunera-
tzen saiatu zen.  1797ko irailaren 29an San Ildefonson emandako Errege-Zedularen bitartez, 
asteroko azoka berrezarri ahal izan zuten. Orduz, geroztik, bertan egiten den azoka ia hutsik 

gabe ospatu izan da.
 itzuli

TORRETAGLE
Kale Nagusian zegoen etxea, Sujetoenearen ondoan. Torretagleko markesarenak ziren 
Agirretxikia, Bozuntza, Arantzegikitxiki, Arramendierdiren laurdena, Itsasagaetxea, Itsasa-
gatxiki, Muxikaren erdia eta hau bera. Maria Josefa de Tagle y Echeverria 1822an jaio zen eta 
1825etik Ordiziako Muxikatarren, Itsasondon eta Perun ere jabetza asko izan zituen. Tagle 

deiturak Kantabriako Suances udalerriko herrixkan du jatorria. 

itzuli

http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/plaza-nagusia-a
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/torretagle


SAN JOSE EGOITZA 
Egutera bidean dago eta gaur egun Zaharren Egoitza da. 1908an eraiki zuten eta ospitale eta 
erruki-etxe izan zen. San Jose, Nazareteko Jesusen adopziozko aita izan zen, eta ondorioz, 
kristauen aita pontekoentzat jotzen du Elizak. Hori dela eta, XX.mendean ohikoa izan zen 

hainbat toki, elementu geografiko eta erakunderi bere izena ematea. 

itzuli

TXINDOKI
Txindoki mendia Aralar mendilerroan, Amezketa eta Abaltzisketa artean dago. 1348 metro 
ditu eta Larrunarri edota Ñañarri izenez ere ezagutzen da. Hainbat kondaira mitologikoen 
kokagunea da eta horietako askotan Mariren bizilekua dela adierazten zaigu. Izen hau Ordi-

ziako zenbait toponimoren oinarrian dago ere. 

itzuli

SAN BARTOLOME
SAGASTIZABAL
SAN ISIDRO

TXAKURTXULO
TXIMISTA

http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/san-jose-egoitza
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/txindoki
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=San+bartolome&q2=0&q3=&q4=	
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/sagastizabal
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/san-isidro
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=txakurtxulo&q2=0&q3=&q4=	
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/tximista


UDALETXEA
1511n Udala Muxika dorretxean biltzen zen. 1516an, dorre publiko bat eraikitzea eraba-
ki zuten. Dorre hura kartzela ere izan zen eta aztertu ditugun agirietan izendapen hauek 
eman zitzaizkion: Torre y cárcel, Torre y cárcel pública, Torre y cassa del concejo. 1546an, Casa 
consistorial ezarri zioten. XVII. Mendean aldaketa ugari jasan bazituen ere, sendoa behar 
zuen eraikinak, ez baita obra gehiagoren berririk 1742 urterarte. Urte hartan zorua eta fatxa-
da konpondu zituzten. Udaletxea, ordea, ez zen kontzejua biltzeko soilik; izaera publikoko 
hainbat funtzio betetzen zituen. 1768an, alondegia, arrandegia, harategia, hiltegia, eskola eta 

maisuaren gela, eta koartela zeuden bertan.

itzuli

VILLAFRANCA
Alfontso X.a Jakitunak 1268ko uztailaren 30ean hiribildu-titulua eman zion.

“ Sepan quantos este priulegio uieren et oyeren cuemo nos don Alfonso, por sabor que auemos de fazer 
una puebla en aquel logar que dizen Ordicia, a que nos poneos nombre Villaffranca…”

Juana La Loca erreginak asteazkenero merkatua ospatzeko eskubidea eman zien 1512ko maia-
tzaren 15ean. Lehen Karlistadan Zumalakarregi jeneralak hiribildua setiatu eta hartu zuen 
(1835). Bigarrenean, Karlos VII.ak Gipuzkoako Foruak Ordizian zin egin zituen 1875ean.  1916an 
herriari Villafranca de Oria izena eman zitzaion. 1967an, Frankismoaren amaierarekin, Villa-
franca de Ordizia izena proposatu zen eta aldaketa hori 1970an eman zen. Azkenean, 1981ean, 

udalbatza osoak hiriari Ordizia izena jartzea erabaki zuten.
itzuli

USUNBILLAGA
UPABIA

VICTOR 
MENDIZABAL

http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/udaletxea-a
https://www.ordizia.eus/ordizia/historia
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/bilaketa/emaitzak?q1=usunbillaga&q2=0&q3=&q4=	
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/upabia-a
http://goiberri.eus/2014/11/21/indiano-ezezaguna/
http://goiberri.eus/2014/11/21/indiano-ezezaguna/


TXIMISTA
Gudarien etorbidean Oria ibaia zeharkatzen duen zubia da. Izen bereko errotatik hartu du 

izena. Garai batean, Errotazar izeneko errota Itsasondo eta Ordiziako indar elektrikoa 
lortzeko erabili zen eta horregatik deitzen zitzaion Tximista errota. 

itzuli

ZABALA BASERRIA 
San Joan auzoan dago eta armarria du. Jendeak “ Zabale” gisa ezagutzen du baina izen hau 
aldaera bat besterik ez da. Baserriaren jatorrizko izena, agirietan aurkitu duguna, Zabala 
da. Izen bereko jauregia bezala, Zabalatarren familiakoa zen. Manposteria eta adreiluz eraiki 
zuten. Enrique IV.ak jatorrizko dorrea botatzeko agindu zuen 1456an. Gerora, XIX. Mende 
amaieran, egun ezagutzen dugun mudéjar itxurako dorrea eraiki zuten. Aipatzekoa da aur-
kitu dugun aipamenik zaharrena: “ Cavala”. Baserriak izen eman dio inguruko, aurkikuntza-
ri. Lur horrek, Zabalaldea izena du eta Itsasondoko aldera hedatzen da. Zabalealdeko basoa 

izen ere bildu dugu. 

itzuli

ZERKALDETA

http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/tximista
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/zabala-a
http://www.ordizia-euskaraz.eus/toponimia/fitxak/zerkaldeta


1990ean, Herri Hezitzaileak izeneko mugi-
mendua sortu zen herritarren bizi kalitatea 
hobetzeko lankidetza foro bat eskaintzeko 
asmoarekin. Hiri Hezitzaileen Elkarteak, 
munduan zehar, 478 bazkide ditu. Euro-
pako hiri garrantzitsuenak barnean daude, 
eta Euskal Herrian 10 gara, oraingoz, Hiri 
Hezitzaile proiektuan lanean dihardugun 
Udalak: Barakaldo, Santurtzi, Bilbo, Donos-
tia, Zarautz, Ordizia, Gasteiz, Iruñea, Lizarra 
eta Baiona. 

Hiri hezitzaileak ohiko eginkizunekin bate-
ra (ekonomikoa, soziala, politikoa eta zerbi-
tzuak ematea) eginkizun hezigarria landu 
eta garatu behar du, eta bere biztanle guz-
tien prestakuntza, sustapena eta garapena 
izan behar ditu gogoan. 

XXI. mendeko erronka handiak: Lehenik, 
hezkuntzan “inbertitzea”; pertsona (bere 
berezitasunarekin, sormenarekin eta 
erantzukizunarekin bat) bere giza ahalme-
na adierazteko, berresteko eta garatzeko 
gauza izan dadin; Bigarrenik, berdintasun 
osoko baldintzak sustatzea guztiek besteen 
errespetua senti dezaten, besteenganako 
begirunetsu izan daitezen eta harremane-
tan sartzeko gauza; Eta, hirugarrenik, ahal 
diren alderdi guztiak erabiltzea, hiriz hiri 
eta inolako bazterkeriarik gabe, egiazko 
ezagutza-gizartea eraikitzeko. 

Udalerria hezkuntza eragilea da. Eta arlo be-
rriak bereganatu behar ditu, orain arte hezi-
tzailetzat jo diren arloekin uztartzeko. Ho-
rrez gain, lan egiteko orduan, ezinbestekoak 
ditu koordinazioa eta zeharkakotasuna. Hiri 
hezitzaileaz ari garenez, ezin ditugu ahaztu 
ondorengo oinarrizko kontzeptuak:

Udalerrian ikasi. 
“Hezkuntza edukiontzi” askotarikoa eta ani-
tza da. Talde honetan daude eskola sistema eta 
hezkuntza establezimendu ez-formalak, hala 
nola aisialdiko taldeak, animazio soziokultu-
rala, helduen etengabeko hezkuntza zentroak, 
etab.

Udalerriarengandik ikasi. 
Udalerriak hezkuntza ez-formala eskaintzen 
du, eta bertan kultura eta zibismoa berez ikas 
daitezke, baina, era berean, beste hainbat ba-
lore bereganatzen dira bertan: agresibitatea, 
marjinazioa, sentsibilitaterik eza, kontsumis-
mo neurrigabea, etab. 

Udalerria ezagutu. 
Udalerria esatean, identitatea, lekuaren ja-
betza, partaidetza esan nahi dugu. Bertakoa 
sentitzea, norberaren auzoaren eta udalerri 
osoaren eskaerei erantzutea edo haiek bidera-
tzeko ardura hartzea.  

Horrela Udalak, haien hurbiltasuna de-
la-eta, herrietako eguneroko bizimoduan 
izaten diren arazoei aurre egiteko gune ego-
kiak direla argi ikusten da.

ORDIZIA HIRI HEZITZAILE
PROIEKTUA MARTXAN

Ordizia, HIRI HEZITZAILEA Proiektua mar-
txan jartzeko ideia eta aurreneko pausuak 
Ordiziako Udaleko Euskara, Kultura eta 
Hezkuntza Departamentuak eman zituen 
eta bereziki bertako arduradun eta zine-
gotzia zen Belen Maizak. Asmoen berri 
Gobernu Batzordeari, eta Udalbatzari aur-
keztu eta proposamena onartu ondoren, 
ondorengo ekintza Euskal Herriko Uni-
bertsitateko ikasleen lankidetza eskatzea 
izan zen, proiektua sustatu eta koordina-
tzeko. 

Jarraian Ordizia Hiri Hezitzailea Proiektua-
ren ildo nagusiak zehaztu ziren:

Hiri Hezitzaileen inguruan informazioa eskai-
ni.

Ordiziako Udalak gaur eguneko erronkei 
erantzuteko modu berri bat eraikitzen hasi.

Udala eta Herritarren Elkarlana bultzatu.

Esperientziak aukeratzeko irizpideak definitu 
eta esperientzia zehatzak bideratzen hasi.

Lortutako emaitzen azterketa eta ebaluazioa 
egin.

Hiri Hezitzaileen eduki teorikoaz aritu on-
doren, hiri hezitzaile ikuspegitik hausnar-
keta egin zen Ordiziako egoeraz, herritar 
eta elkarteetako zenbait ordezkarirekin. 
Hausnarketa horren ondorioz, esparru guz-
tietara iristea ezinezkoa izango zela ikusiz, 
zenbait gairi arreta berezia jartzea erabaki 
zen, hala nola; Inmigrazioari, Kulturari, Ko-
munikazioari, Aisialdia eta Kirolari, Eskola 
eta Hezkuntzari eta Euskarari.

Aipatutako gaiak aztertu ondoren, lehen-
tasuna Aisialdiko ekimenei eman zitzaien. 
Horrela 2009ko uztailean herritarrei eta 
elkarteei galdeketa egin zitzaien. Galdeke-
ta egitearen helburua aisialdian herritarrek 
zuten partaidetza-maila aztertzea izan zen, 
eta hori aztertzearekin batera proposame-
nak lantzea eta garatzeko aukera izatea. 
Galdeketa 200 herritarri egin zitzaion: gi-
zon eta emakume, neska eta mutil, gazte 
eta nagusi. Herriko hainbat elkarteri egin-
dako elkarrizketak ere kontutan hartu ziren, 
eta baita Agenda 2000 eta esparru honi 
buruzko prentsako berriak ere.

Diagnostikoa egin ondoren, indar-guneak 
eta ahulguneak identifikatu ziren, eta le-
hentasunak zehazten joan ginen. Hurrengo 
urratsa, denen partaidetza bultzatu nahian, 
Udal erakundeek, herriko elkarteek eta he-
rritarrek elkarrekin proposamen zehatzak 
sortzea izan zen. 

Proiektu honetan, besteak beste ondorengo udal sailek, ikastetxe eta elkarteek parte hartzen dute:

D élikatuz - Euskara Zerbitzua - Gazteria Saila - Migrazio eta Aniztasun Saila - Berdintasun Saila- Kale Heziketa Pro-
grama Kultura Saila - Hitzaro Kultur Elkartea - Goierriko Bertso Eskola - Goierriko Goiztiri AEK - Zuhaizti Zentro Soziala 
Kimetz Emakumeen Elkartea - Goyenetxe Fundazioa - Jakintza Ikastola - Urdaneta Ikastetxea - Oianguren Institutua 
dar-dar produkzioak. 




