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BASERRIEN 
KOORDENADAK 

- Endikak bidali du baserrien eta koordenaden zerrenda. 
Jokin Matxinandiarenak begiratu du Google Mapsen 
baserri horiek nola sor daitezkeen.  

- Baimenena galdetu behar da berriz, bertakoei esan 
beharra dagoen edo ez jakin behar da ezertan hasi 
aurretik. 

 

 

 

 

GABIRI 2030 

- Hasieran, diagnosia/programa identifikazioa egiteko bi 
saio aurreikusi dira: 1) Pertsona mailan, gabiriar bezala 
eta 2) Elkarte mailan. 

- Hala ere, jendeak parte hartzea komeni denez, eta jende 
hori ez erretzea helburu izanik, honakoa planteatu da:  

o Inkesta bat. Lehen ere, pasa zen paperean 
inkesta bat, gai batzuen ingurukoa. Saioetara 
etorriko ez den zein hainbat kasutan zerbait 
esaten/proposatzen ausartuko ez den jendearen 
ikuspuntua jasotzeko modua ere bada. Saio 
irekirako abiapuntu izango diren ideiak aterako 
dira bertatik, bide batez. 

▪ Aurreko eredua berreskuratu, eredu bat 
izan dezagun. 

▪ Inkesta hau etxeetara zein elkarteetara 
bidaliko da; elkarteetara lehenago, epe 
luzeagoa izan dezaten bertan lanketa 
egin ahal izateko. 

o Saio ireki bat, herrian ikusten diren beharrak 
identifikatzeko. Ideia ezberdinak post-it 
dirfereneetan jarri eta bakoitza bere interesaren 
arabera batera edo bestera joanez, esaterako. 
Baliteke bertan hutsune horiei aurre egiteko 
ekintza-proposamenak ateratzea. 
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- Inkestetan eta saio irekian ateratakoa aterata ere, 
hurrengoak antolatzeko abiapuntu izango da guk Ildo 
Estrategikoak (IE), programak (P) zein ekintzak (E) 
zehazteko. 

- Inkesta sortzean, batzordeka sailka daitezke gaiak eta 
herritarrek eta elkarteek inkesta errezago betetzeko, 
bakoitzean arlo horretako hainbat kontzeptu jarri. Horiez 
gain, galdera batzuk ere bai; esaterako: 

o Obrak eta baserriak: Zeri eustea gustatuko 
litzaizuke? Gustura zaude? Zerekin? Zer 
hobetuko zenuke? 

- Zehaztutako datak: 

o Elkarteetara inkesta bidali: prest dagoenean. 

o Etxeetara inkesta bidali: apirilak 24. 

o Inkestak jaso: maiatzaren 3. 

o Saio irekia: maiatzak 22. 

 

 

 

AINHOA ETA 
ERESTI (inkesta 
sortu) 

 

 

DENON 
ARTEAN 
(inkestak banatu 
eta jaso) 

 

 

 

 

 

 
HURRENGO BILERA: 

MAIATZAREN 7an, 18:00etan 

  

 


