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PARTE HARTZAILEAK 

  
Irati Aldazabal Aratz Igartzabal Aloña Murua Jauregi Ezin etorria adierazi dute: 
Blanka Lopez Eresti Oiarbide  Xabat Goikoetxea 
Nekane Agirre Arantzazu Baztarrika  Iñigo Igartzabal 
Jokin 
Matxinandiarena Jokin Murua  Ainhoa Arratibel 

  
ERABAKIAK 

  
GAIA 

  
EKINTZAK 

  

Altxorraren bila 
helduentzat 

Iaz ez zen antolatu, baina aurten antolatuko da. Antolatzaileak: Jokin Murua, Aran Baztarrika, 
Aratz Igartzabal eta Eresti Oiarbide. URRIAREN 20AN, 10:00etan. Saiatuko gara taldeetan 
haurrak ere sartzen, eta eurekin ere jolasak egiten. Amaieran, puntuak batu… Edo horrelako 
zerbait. 

Euskara Eskolak Euskara eskoletako propagandaren bandoa aparte banatu, beste orritxo batean, bi 
hizkuntzatan. Jubilatuek ze laguntza jasotzen dute? 

Liburutegiko langilea 
+ gazteen 

dinamizatzailea 

- KZ gunearekin zer gertatu zen? Ordenagailuak norenak dira?  
- Liburutegia solfeoko gelan eta hura liburutegikoan jar daiteke. Gehienak haur txikiak 

izaten dira eta lurrean lekua behar da eurekin egoteko. 
- Liburutegia promozionatu behar da: hilabete honetako liburua “...” da, helduentzat. 
- Zein da inguruko herrietako liburuzainen egoera/egitekoa/jarduna? 
- 2 hilean behin saio bat egin dezake gazteekin. 

 

Euskaraldia 2020 

- Gabirian pertsonengan jarriko dugu arreta, ez gara entitateetara joango. 

- 2019an nokaldia egingo da. Azaroan 3 formazio saio 1,5 ordukoak eta ondoren 
nokaldia. Abenduaren 1ean amaituko da herriko bertsolarien bertso-bazkariarekin. 
Agirinek antolatuko du. 

 

Irakurleen txokoa 
- Urriaren 5ean, zen egitekoa, baina egun horretan Osinalde elkartearen urteurrena 

izango da  eta atzeratu egingo dute. Urriaren 12an izango da, 16:00etan. Basa, Miren 
Amurizarena. 

 

Bestelakoak 

- Euskal produktuen katalogoa bana daiteke Durangoko azokaren aurretik? UEMAko 
Eneritzi galdetu. 

- Zein da Aimarren proiektuaren egoera? Galdetu Udalean. 
- Makilarirako gaiak pentsatzen hastea komeni da. 



- Goruntz dantza taldean ume gutxi daude, eta saio batzuei ezezkoa eman beharrean 
izan dira, nahiz eta erakusleak prest egon joateko. Azkenaldian ohitura galduta dagoen 
arren, euren bileretan udaleko ordezkari batek eta Osinalde elkarteko juntako beste 
batek parte hartu beharko luketela uste da. Komunikazioa eta lankidetza indartu 
beharra ikusten da. 2021ean 50. urteurrena izango da, eta aitzakia ona izan daiteke 
taldea indartzeko herritarren laguntzarekin. 

HURRENGO BILERA: 
Azaroaren 6an, 19:30ean. 

 
 

 


