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PARTE HARTZAILEAK 
Arantzazu Baztarrika Eresti Oiarbide Iñaki Oiarbide Ander Yurrita
Marian Bidegain Ane Miren Aizpuru Iñigo Igartzabal
Jokin Murua Aratz Igartzabal Jokin Matxinandiarena

Xabat Goikoetxea Aloña Murua Eñaut Asurabarrena  
 

ERABAKIAK 
GAIA

 
EKINTZAK

 

MAKILARI

• Argazki zaharra; azalerako (UEMA, mural lehiaketako zerbait) eta 
kontrazalerako (eskolako argazki bat)

• Gabiriako historiarekin lotura duen zerbait. Argazki batekin zerikusia duena.

• Di-da

• UEMA. Erreportaje bat (Eresti eta iñigo)

• Profesio txokoa. Odolokiak egitea, Eusebi Ormazabal.

• Hemendik hara. Jokin.

• Araiz bitxiak. Elkarrizketaren bat egin daiteke (Eneritz)

• Mikologia II (Iñaki Oiarbide eta jon Ander Jaka)

• Goruntz

• Errezeta eta aholku dietetikoa (Leire)

• Gabiriar berriak (Potto)



• Gabirian bizi ez diren gabiriarrak (Aloña eta Marian)

• Eskola

• Aimar, Eneritz, Eusebio 

• Argazkien jolasa (Gema Jauregi)

• Txoznakoei elkarrizketa. Hasierakoei eta oraingoei

• Aztirikoei elkarrizketa 

Nahi duenari, PDFan bakarrik jasotzeko aukera emango diogu. Urtarrilaren 
21erako idaztiak bidali beharko dira.

IRAKURLE
TXOKOA

 
Urtarrilaren 20an,  16:00etan Kultur etxean

Gerrak ez du emakume aurpegirik. Iker Santxok itzulia

HARTU-EMAN
IKASTAROAK

• Organoa barrutik. Xabier Barriola ikastaroa ematngo du azaroaren 19an, 
18:00etan. Ondoren Alice Mendizabalek organo kontzertua emango du.

• Aho-osasuna. Maialen Igartzabalek eman zuen ikastaroa azaroaren11n, 
17:30ean. Tristea, jende gutxi zela eta.

Informazioa nola zabaldu pentsatu behar dugu hobeto. Pantalla digitala jar daiteke?

Aurrerago egin daitezkeenak:

• Garagardoa egitea (Iban Maiz eta Iker Etxezarreta)
• Baratzeen zaintza (Edurne Murua eta Jose Aizpuru)
• Artzantza (Mikel Mandiola)
• Puntua (Arantxa Agirre) 

EUSKARAREN
ASTEA

ABENDUAK 1, ostirala

- Mikel Laboari buruzko dokumentala, 19:00etan, Kultur etxean, 

- Aitor Furundarekin kantu afaria, 21:00etan, Osinalde elkartean 

ABENDUAK 2, larunbata

- Eskolako umeen ikuskizuna, 17:00etan, elizako saloian.



ABENDUAK 3, igandea (EUSKARAREN EGUNA)

- Herriko bertsolariekin Ostatun bertso-bazkaria egingo da (Iñaki Murua, Gorka Maiz 
eta Aratz Igartzabal “Potto”). Juan Karlosekin hitz egin eta Ostatun bertan jarri tikeak 
saltzen, kartelean Ostatuko telefono zenbakia jartzea komeni da. Bazkal garaian 
trikitilariak izango dira.

Mural lehiaketa antolatu behar dugu, eta erakusketa egingo dugu aurkezten dituzten 
mural guztiekin, aurkezteko epea azaroaren 26a izango da. Jendeak bozkatzeko 
aukera izango du, eta irabazleari sari sinbolikoa emango diogu (Goierriko liburu eta 
disko azokarako balea, liburua... edo horrelako zerbait). Aurrerago, Udaberri 
Kulturalerako -edo, jarriko dugu murala txukun-txukun eta apain-apain eskola kontra 
horretan, Ostatu aurrera begira.

Oinarriak:

- Gaia: Gabiria eta euskara
- Argazki, collage, marrazki, esaldi edo dena delakoa izan daiteke
- DIN A3 orrian aurkeztu beharko da, paperean
- Banaka, binaka, taldeka, familiaka, kuadrillaka edo nahi bezala parte hartu daiteke

Arratsaldean, Terra Incognita musika taldearen kontzertua, 19:00etan

ABENDUAK 5, asteartea

18:00etan “Herrigintzaz eta Irrigintzaz” Joxe Mari Agirretxe Porrotxekin
gazte eta helduentzako hitzaldia izango da. Haurrentzako ikuskizuna 18:45ean izango 
da. 

Hiru ordu laurdeneko tarte horretan umeak (6 urte bitartekoak) beste gela batean 
egongo dira marrazkiak egiten-edo, eta haiekin zaintzaile bat egongo da. Gazteekin 
hitz egingo du Erestik.

Saioa grabatu daitekeen galdetu Porrotxi.

+

Beldur Barik proiektuaren inguruko informazioa begiratuko du IÑIGOK. 

Hezkidetzari buruzko interesa daukatenez zenbait gaztek, ea horri buruzko ikastaro, 
tailer edo zerbait egiten hasten diren.  LEIREK hitz egingo du haiekin.

HURRENGO BATZORDEA 
urtarrilaren 23an, 

20:30ean MAKILARIko bilera,
eta, ondoren, batzarra


