
 

HERRI BIZITZA BATZORDEAREN BILERA 

Data: 2022/04/06  Bilera zenbakia: 27 
 
Bilera ordua eta lekua: 19:00etan   
 
Parte-hartzaileak: Mikel S, Anne, Nerea, Nagore, Borja eta Iker 

 

LANDUTAKO GAI ORDENA 

1. Aurreko bilerako lanak 

 Ekintzen berri eman elkarteetan 

 Komunikazioa hobetzeko bitartekoak, panelen berritzea 

Panelen leku egokiak zehaztu dira: Mediku etxea, jubilatuak, denda, eskola ataria eta 

gaztelekua. Hauek berritu dira (txukundu).  

Kartel garbiketa sistematikoa egitea proposatu da, hainbesteko pilaketa ez sortzeko eta 

jartzen diren kartelak oihartzun gehiago izan dezaten. .  

Kartelen ekintzak banaka jartzekoa egokiagoa ikusten da, ekintza guztiak pilatuak 

beharrean (ez bada ekintza guztiak lotura dutela, liburu eguna adibidez)  

 

 Aplikazioa deskargatzeko deia:  

            Aplikazioak zenbait arazo ematen ditu, eta hau erabiltzeko traba bat izan daiteke. 

Zitukoeikin hitz egin arazoa hauen inguruan eta irtenbideak eman ditzatela, agian 

erabiltzeko gida bat eska diezaiokegu eta aldizkarian txertatu edo herritarrei helarazi.  

 Hitzarmena ordainketak: Hitzarmen aldaketa egin Jubilatuak eta Guraso elkartea. 

 Hauen zirriborroa pasa eta adostean sinatu (2022ko abenduan amaitzen dira) 

 Hitzarmen berria Arbelaitz elkartea, dirudienez lehengo urtean sinatu zuten, bilatu.  

 

2. Ekintzen balorazio 

Ekintza hauen balorazio partekatu da (ekintzen memoria fitxan jasota) 

M9: Berdintasun ipuinak  

M11: 80 Amandre kontakizunak 

M18: Arauak eta mugak hitzaldia  

M17/24: Bihotz bizkortze ikastaroa 

A1: Korrika kuestazioa 

 

 

 



3. Hurrengo ekintzak herrian  

           A8: Korrika Itsasondon 

Korrika txikia, askaria, jolasak, korrika, batukaleroak, bokata jana, Uhinak emanaldia,  Dj  jotatxo 

Aste santuko ekintzak: A12 tortilla patata lehiaketa eta  

                                     A19 Diver magic tailerra 

           (A.24:) Liburuaren eguna  

Apirilak 25ean eta 26an, liburu, aldizkari bilketa egiteko proposamena egin zen, baino 

material ugari bildu daitekeela eta bakarrik liburu azoka (nahi duenak hartu dezala 

egingo da)  

Apirilaren 27an, Kristina Galagarra eta Irastorza egurgilea, literatura eta natura 

uztarketa, aurkezpena. Liburu eta aldizkari trukaketa  

Maitzaren 4ean, Ixabel Agirresorabe ipuin kontaketa 

Apirilak 29an, tipularen sehaska kanta 

4. Berri ematea:  

Garbitzaile lanpostua hornitzeko deialdia  

Zinegotzi aldaketaren berri eman da, Maddik Alberdik uzten du eta Iker Mendizabalek 

hartuko du, kultura zinegotzia izango da, 

 

5. Besteak 

Peto banaketa eta argazkia ateratzea egin dugu kideen artean.  

 

 

ETXEKO LANAK NORK NOIZKO 

Panelen garbiketa sistematikoa egin    

Zitukoekin egon aplikazioaren arazoei begira (erabiltzeko gida?)   

Hitzarmen berriak (irailean)   

Hitzarmena arbelaitz elkartea topatu.    

Ekintzen berri eman eta zabalpenean lagundu.   

   

   

HURRENGO BILERA 

Hurrengo bilera : Hurrengo batzordea, Maiatzak 4, 19:00 


