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WEBGUNEA eta SARE 
SOZIALAK 

- Baserri bakoitzaren koordenadak jartzea planteatu zen 
webgunea sortzen ari ginela nahiz eta azkenean ez 
genuen ezer egin. Endika ari da egiten. Utzita izan du, 
baina jarraitzeko prest dagoela esan du. ENDIKA 

- Jasoneri galdetu berriro ea baimena idatziz jaso behar 
den euren baserria webgunean agertzeko. ERESTI 

- Gabirian antolatzen diren gauzen berri jasotzeko ahalegin 
berezia egin behar da. Herrian gertatzen denaren berri 
ondo zabaltzeko. Whatsappeko taldera bidali 
albistegaiak. DENOK 

- Hilero e-mailez galdetu elkarte/talde guztiei ea zerbait 
badaukaten kontatzeko. Elkarte/talde bakoitzeko kontaktu 
bat topatu. AINHOA (Nola egin? Bilera?) 

- Facebook, twitter eta instagrameko kontuak kudeatu. 
Enteratu nola egin daitekeen. Hurrengo bilerara arteko 
probaldia egin webguneko albiste guztiak errebotatuta 
(ekainera bitartean).ERESTI 

- Bando bat banatu etxeetan eta jaso: e-maila eta 
Whatsapp taldean sartzeko tlf zenbakia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZTEEKIN 
ETORKIZUNA 

- Aurtengo gosarizketetako erantzunak falta zaizkigu. 
Endikari eskatu. Aurreko urtekoa Leirek bidali dio 
korreora Erestiri. ERESTI 

- Erantzunak sailkatu eta batzordeetara bideratu.ERESTI 

  

DOKUMENTAZIO 
ZENTROA SORTU 

- Talexi galdetu ea Youtubeko kanalaren ideiak ze helburu 
zuen. AINHOA 

- Xenpelar Dokumentazio Zentroan galdetu ea baimenena 
nola kudeatzen duten. ESTI 

- Antolatzen diren hitzaldi eta abarretako bideoak 
grabatu/argazkiak atera eta Udalean gorde. Kameraren 

  



ondoan dagoen disko externoan. 

- Osinaldeko urteurreneko argazkiak Estik pasatuko dizkigu 
gordetzeko. 

AGENDA 21 

- Berria egitea tokatuko da. Noiz? Jasoneri galdetu. 
ERESTI 

- Agenda 21eko ekintzak errepasatu eta bakoitza batzorde 
batekin lotu. Batzorde bakoitzari egiteke daudenen berri 
eman. Gero, e-mailez batzordeko kideei bidali hurrengo 
bilerara Excela kriba eginda, egiteke dauden helburu eta 
ekintzekin. AINHOA ETA ERESTI 

- Goiekik lagundu zuen horain indarrean dagoen Agenda 
21 lantzeko dinamizazioan. Ziur aski laguntza eskaintzera 
etorriko zaizkigu. Bestela, geu joango gara. 

  

GABIRIKO BERRI 
WHATSAPP TALDEA 

- Herriko berri emateko bakarrik erabili behar da. 

- Udal taldeari gogorarazi horretarako bakarrik dela. 

- Irizpideak ekarriko ditugu hurrengo bilerarako eta 
batzordean aztertuko da ea betetzen diren orain. 
Betetzen badira, ez dira irizpideak zabalduko. Arazoren 
bat izaten bada, orduan pentsatuko da zer egin.   

  

 
HURRENGO BILERA: 

OTSAILAREN 14an 18:00etan 
  

 


