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BANDOA 
BANATZEKO MODUA

Bandoa banatzeko modua pixkanaka aldatzea erabaki zen. 
Horretarako galdeketa bat pasatu beharko litzateke eta zozkeretakoei 
lan gehiago jarri beharrean, agian etxeen zerrenda hartu eta gu 
pasatzea komeniko litzateke banan- banan.

Aurretik ditugun e-mailen zerrenda ere atera beharko da eta etxez- 
etxeko galdeketan dauzkagun e-mailak konprobatu eta e-mail berriak 
lortzen saiatuko gara.

LEIRE

ZERRENDAK 
LORTU 
AZAROAREN 
18RAKO

ETORKIZUNEKO 
GABIRI

Gazteekin erlazioak sendotze aldera, eta agenda 21 jarraituz, 16-30 
urte bitartekoekin  Gabiriko etorkizunari buruzko bilera bat egitea 
komeni dela eta bertan agenda 21eko filosofia eguneratzen saiatu.

BILERA NOLA 
PLANTEATU 
PENTSATU 
AZAROAREN 
18RAKO

JULIAN ALUSTIZA

Julian Alustizaren GABIRIA ETA INGURUKO ESAERAK ETA HITZAK 
liburua argitaratzea erabaki da. Guztira 300 ale inprimatzea iruditu 
zaigu egokiena, 551€. Hala eta guztiz ere, beranduago gehiago 
inprimatzeko aukerarik badagoen edo ez galdetu behar  zaio Paulo 
Agirrebaltzategiri.

Arantzazuk eskatzen duen bakarra, guk ateratako liburu kopuruaren 
%10 bertan saltzen jartzeko aukera da. Beraz, 30 liburu 
Arantzazurako izango lirateke.

JOKIN

WEB GUNEA Herriaren web gunerako aurrekontua eskatu zen iazko urtean IZTn: 
2952€+bez+ostatatzea

Web gune berria irekitzea erabakiko balitz, udalak aurretik duen web 
gunea baino errazagoa dena kudeatzeko, pixkanaka joatea iruditzen 
zaigu egokiena, hau da, hasieran udalaren albisteak jartzea eta poliki-

LEIRE IZT-KOEKIN 
HITZ EGIN 
AZAROAREN 
18RAKO



poliki elkarteen beraien ekarpenak egitea.

Oraindik ez gaude oso seguru,ez dugulako oso bideragarria ikusten 
baina zalantzak argitzeko IZTkoekin hitz egin beharko litzateke ea 
berriro esplikatzera etorri daitezkeen galdetuz.

GABIRIAGIRI

Herri batzarra baino lehenago egitea komeni da, jendea herri 
batzarrera, informazioa irakurrita eta dudak prestatuta joan dadin.

Beraz, abenduan egitea komeniko litzateke.

Eneritzekin hitz egin beharko da ea beste urteetan bezala 
Gabiriagiriren egitura egiteko prest dagoen ala ez. Udaletxean 
inprimatzen dira.

BESTE BATZORDEEI 
BULTZADA BAT

Komunikazioa eta garapena batzordearen beste lanetako bat akuilu 
lana egitea izango da, hau da, agenda 21a jarraituz, beste batzordeek
gure ustez egin beharko lituzketen lanak gogoraraztea:

EUSKARA ETA KULTURA:

- Eskolako umeekin grabatutako bideoa aurkeztean, 
gurasoekin zer hitz egin edota nola aurkeztu.

OBRAK ETA HIRIGINTZA:

- Lehen sektoreari dagozkion diru laguntzez enteratu eta 
herritarrei jakinarazi.

- Gas sarea herri-gunean sartzeko beste saiakera bat egin.

ONGIZATEA:

- Kultur etxearen erabilera errepasatu (gazte lokala...)

- Medikuaren ordutegia luzatzea eskatu eta medikuari esan 
udaletxean jakinarazteko noiz ez doan herrira.

- Erizain zerbitzua jarri

- Udaleko gizarte zerbitzuak eskaintzen duena herriari 
jakinarazi.

- Diskriminazioa jasaten duten emakumeei buruzko protokoloa
ezagutu.
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