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GIPUZKOAKO 
ZABORRAK 
MUTILOARA 

 Prentsara komunikatu bat bidali da egingo denaren aurkako 
jarrera adierazteko. 

  

FRONTOI AZPI 
 Obra eginda dago urak egoki jaisteko. 

 Gertatzen dena “vicio oculto” denez, ez dauka garantia edo 
kaduzidade amaierarik 

  

IGERIBAR ERROTA 

 Presa egin zen garaian, udalak bultzatu zuen obra egin 
zezaten. Eta zerbaitetan laguntzeotan geratu ginen 

 Obra horren zati bat ordaintzeko asmoa dago, herri bideekin 
egiten den ordenantzaren antzeko neurriren bat erabiliz. 

  

IRIZAR-MAIORA 
 Udalaren aldetik egin beharrekoa eginda dago eta martxan 

dago proiektua. 
  

ELUR PROTOKOLOA  Negua baino lehen egiteko asmoa dago. Endika  

TIERRAKO KABLEA  Egin gabe dago oraindik. Iñaki  

INTERNETA 
 Ugaran auzoan ere hasi dira jartzen hainbat baserritan. 

 Alegi auzoan ez omen dute jarri oraindik. 

 Aztirin ere jarrita dago. 

  

APARKALEKUA 
 Kurutzbakar inguruan egiteko aurrekontua eskatu zaio herriko 

arkitektoari. 
  

FUTBOL ZELAI 
INGURUA 

 Futbol zelaia neurriz txikituko da, eta libre geratzen den 
espazioa tenisa, boleibola… egiteko sarea jarriko da. Baita 
mahai jolasak lurrean margotuta ere. Pinponeko mahi bat ere 
jarriko da inguru horretan. 

  



 Futbol zelaia eta bolatokiaren artean, mahai batzuk eta 
zirkuitu osasungarrirako aparatuak jarriko dira. 

 Helburua, kanpofubol inguruan jarduera gehiago egiteko 
aukera ematea da. 

 Herriko gaztetxoekin konsultatuko da, ea ideia gehiago 
dagoen eta iritziak jasotzeko. 

AZTIRIKO SARRERA 
 Tabernarako sarrera akzesibleagoa egingo da, ranpa moduan 

jarriko da taberna aurrera. 
  

TROIAKO URTEGIA 
 Alex Francoren dei bat jaso, baina ez da berarekin hitz egiterik 

lortu. 
  

HERRI BIDEAK 

 Izar erdi eta Zantagoitiko bideak konpontzeko laguntza eman 
dute. 

 Beraiekin hitz egin da eta onartu dute aurrekontua. Azaroaren 
20rako eginda egon behar dute, beraz, laster hasiko dira. 

  

ALEGIKO 
BIDEGORRIA 

 Ezkio-Itsasoko alkateak hitz egin du diputazioko 
ordezkariarekin, eta dirudienez nahiko bideratuta omen dago. 
Ikusiko da nola eboluzionatzen duen proiektu honek. 

  

MINATAKO 
ERREPIDEA 

 Diputazioko ordezkariekin bilera bat egin da eta proposamena 
egin zaie, bi urtetan 50000 jarri bidea konpontzeko eta gero 
beraien kargura pasatzeko errepide osoa. Mutilok ere 
kantitate bera jarriko luke. 

  

URKIOLA GAINEKO 
ZABORTEGIA 

 Basoan dagoen bertederoa legal dago. 2008tik dauka 
baimena. 

 GHK-k adarrak botatzeko gunearen egoera jasoz informe bat 
egin da. Ezkioko udalarekin hitz egin da eta jarraipena egingo 
dute, diotenez, kentzeko asmoa omen dute gune hau. 

  

AZKARTZAKO 
EGURRAK 

 Pinudia ateratzeko, zuzenean autobidera ateratzeko baimena 
eskatu zuten diputaziora, herriko bidea ez apurtze aldera. 

 Teknikoek baloratu ondoren, baimena eman zuten eta ari dira 
ateratzen. Azkartzakoa bera mugitu da gehien. 

  

ALEGIKO ERREKA 

 Informe bat egin da ibaia nola ari den erreka bazterra jaten 
azalduz. 

 Gipuzkoako Urak-era bidali zen txostena. Laster deitu egingo 
dugu ea nola dagoen egoera jakiteko. 

  

AUZOLANAK 
 Aurten ere Ardantzako bidea eta Minatakoa egingo dira. 

 Ardantza: Azaroak 19, 8:30tan 

 Minatako bidea: Abenduak 27, 8:30tan 

  

HURRENGO BILERA: Abenduak 14, 19:00tan 


