
HERRI BIZITZA LAN TALDEAREN BILERA

DATA:       2014/03/12                                                         BILERA ZENBAKIA:3

ORDUA ETA LEKUA: Udaletxean arratsaldeko 7etan

PARTEHARTZAILEAK: 15 parte hartzaile (4 gizonezko eta 11 emakume) 

 EGINDAKO LANAREN LABURPENA

LANDUTAKO GAI ORDENA
1-Bizi nai jubilatu elkartearen proposamena: Jubilatu elkartea bultzatzeko hainbat 
bilera egin ondoren herriko jubilatu ezberdinekin ondorengo emaitzak lortu dira:

• Batzordea mantendu. 4 lagun lehendik zeudenak jarraitzeko prest. 
Beste 3 berri sartzen dira.

• Urtean 2-3 batzar egingo dira bertan proposamenak jasotzeko.

• Zerrenda bat egitea, urtean zehar egingo daitezkeen ekintzen 
proposamenekin, lagungarria izatekotan. 

• Urteko ekintza plana egitea 2014. Urterako.

• Bestetik jakinarazten da, udalak laguntza emateko harturiko 
konpromisoak indarrean jarraitzen duela, idatziak, papeleoa..

2-Kultur ekintzen balorazioa: 

• Mami lehiaketa: Balorazio oso positiboa, bai partaide kopuruaren 
aldetik , bai aurkeztutako postreen maila baita giroa ere.

• Ijito eguna: Oso ondo atera zen, batez ere arrakastatsua ijito 
besoarena, jendearen aldetik betiko moduan baina gustura, badira 
ekintza honen formatua.

• Zirkoa: oso ondo atera zan, eskolaren lana oso ondo baloratzen da.

• Emakume eguna: 40enbat lagun. Konzentrazioan ere jende asko eta 
bazkaria ezin hobea. 

            3- AURRERA BEGIRAKO EKINTZAK:

• Martxoak 14, aldizkariaren festa Jubilatu elkartean. Urtero egitea 
komeni dela komentatzen da, horrela balorazioa eta jarraipena 
egin ahal izateko.

• Martxoak 23: Mendi irteera Lizarditik Murumendira.



• Martxoak 29: Mintzalagunak antolaturik ibilaldia eta sagardotegia 
Legorretan. MIntzalagunez aparte gainerako herritarrei ere deia 
egiten zaie parte hartzeko. 20renbat lagun elkartzea espero da.

• Apirilak 2: Liburuaren nazioarteko eguna denez, separagaluen 
lehikaeta eta liburu bat piruleta bat ekimena burutuko dira.

• Apirilak 2, odol emaileak kultur eraikinean.

BESTE BATZU: 

• Eskola prestatzen ari den Songs Cup-aren inguruan informazioa pasa 
digu eta herri guztiak parte hartzeko zerbait prestatzen ari dela. Hurrengo 
bilerarako informazio gehiago ekartzekotan geratu dira.

• Urkiko jaiak: batzordeari hurrengo bilerarako egitaraua eta proposamenak 
ekartzeko eskatzen zaio.

• Pomada ikastaroa: Tailerra emango dutenekin hitzegitekotan geratzen 
gara.

ETXEKO- LANAK NOIZKO? ZEINEK?

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera, Apirilaren 9an egingo dugu, asteazkena, arratsaldeko 7tan Udaletxean. 

Gai ordena: 
• Herri eguna

• Haurren Herria parte hartzearekin

• Berdinbidean ekintzen balorazioa

• Urkiko jaiak


