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 Aldundiarekin egin ditugu bilera pare bat, udaletxe bezala eta 
baita Ormaiztegi eta Mutiliko udalekin ere, desadostasuna 
adieraziz 

 Goierri Birzirik plataforma sortu da, eta beraiekin elkarlanean 
ari gara mobilizazio eta ekintza desberdinak antolatzen. 

 Igandean dago manifestazioa Ormaiztegin. Bat egin da deialdi 
honekin. 

  

FRONTOI AZPI 

 Enpresa arduraduna ez da existitzen jada, beraz ezin dugu 
bere aurka jo. 

 Horretaz gain, abokatuak esan digunez, udalak lehen kexa 
jaso denetik urte bat zeukan erreklamatzeko, eta lehen kexa 
jaso zela denbora gehiago da. Beraz, bere garaien ez zenez 
ezer egin, ezin zaio inori ardurarik eskatu. 

 Eskoilera herriko lurretan dago, beraz, horma udalarena da. 

 Orduko udal teknikoek zer ardura zuten aztertuko da. 
Udalarentzat egundoko “marroia” da eskoilera bere kargu 
izatea. 

  

IGERIBAR ERROTA 
 Obraren %10 ordaintzea adostu eta onartu zen plenoan. 

Laster egingo da ingresoa 
  

IRIZAR-MAIORA 

 Udalaren aldetik egin beharrekoa eginda dago. Orain erreka 
estaltzea bota die atzera, eta tramitetan dabiltza. 

 Irizarrekin biltzekoak gara proiektua azaldu diezaguten. 

 Proiektua nola den dakigunean, herrian eta auzoan azalduko 
dugu. 

  

ELUR PROTOKOLOA 

 Josu bera etorri da eta aurrez hainbat puntu jarrita bazeuden 
ere, denon artean adostu dugu ibilbidea eta ordutegia. 

 Elurra kentzeko makinarekin errepideetan egin daitezken 
apurketen inguruko kezka azaldu du Josuk. Iaz eduki zuen 
arazo bat edo beste. 

 Udalaren seguroak zerbait kubritzen duen enteratuko gara. 

 Aldundiari eskatuko zaio goizetan Gabiriako bide nagusia 
garbitzeko. Ez da inoiz probatu. Ea ze aukera dagoen. 

  



TIERRAKO KABLEA 
 3000€ inguruko aurrekontua. Aurten ezingo da egin arrazoi 

ekonomikoengatik. Datorren urte haseran egingo da. 
  

INTERNETA 

 Alegiko auzoa oraindik ez da jarri. Iñaki Labakarekin egindako 
bilera bat aprobetxatu zen gaia lantzeko eta kontaktua eman 
zigun. 

 Lehen Movistarreko telefono finkoa duten tokietan jartzera 
behartuta dago Movistar, 1004ra deitu eta eskatuz gero. 

 Zenbait gunetan jartzeko diru laguntzak atera dituzte, baina 
Gabiria ez da gune horretan sartzen. 

  

APARKALEKUA 

 Oraindik ez daukagu aurrekonturik Kurutzbakar ingururako. 

 Datorren urtera begira, Bastsaleku ingurua autobus geltoki bat 
jartzea pentsatuta dago, eta dagoen zelai eremuan 4-5 
kotxerentzat aparkalekua. 

  

FUTBOL ZELAI 
INGURUA 

 Gazteekin  bilera bat egin eta erabaki zen futbol zelaia txikitu 
beharrean, handitzea. 

 Porteri atzea sare txiki bat jarri da eskola atzeko kotxeak 
babesteko. 

 Tenis/boleibolerako materiala erosita dago eta era irekian 
jarriko dira eskuragarri. Hori da asmoa datorren urtera begira. 

 44.000€ko aurrekontua zuen, 46.000 gastatu dira eta 20.000 
inguruko laguntza jaso da. 

 Futbol zelaia gorriz herriko gazteek margotu dute auzolanean. 

  

AZTIRIKO SARRERA 
 Diru laguntza bat atera dute gai hau egokitu daitekeena. 

Proiektua aurkeztuko da sarrera eta taberna ondoko parkea 
berritzeko. 

  

TROIAKO URTEGIA 
 Plenoan onartu da idatzi bat eginda dagoen informeari 

desadostasuna adieraziz, arduradunei bidaltzeko (EVE eta 
ingurugiroa). 

  

HERRI BIDEAK 
 Egin beharreko konponketak egin dira. 

 Zantagoitin aurrekontuan jarritakoa baino gehiago gastatu da. 
  

ALEGIKO 
BIDEGORRIA 

 Ez dago nobedaderik. Datorren astean bilduko gara Ezkioko 
udalarekin, ea berririk dagoen. 

  

MINATAKO 
ERREPIDEA 

 Ez dago berririk.   

URKIOLA GAINEKO 
ZABORTEGIA 

 Garbitu dute eta zintakin itxita jarri, baina hala ere, jendeak 
tarteka hondakinak botatzen ditu dirudienez. 

  

ALEGIKO ERREKA  Ez dago nobedaerik   

ALEGIKO AUTOBUS 
GELTOKIA 

 Argi bar jartzea eskatu dute eta jarriko da, umeak ilunpean 
egon ez daitezen goizetan. 

  

OSTATUA 
 Landa garapeneko arduradunekin bilera bat egin zen eta 

lanpostuak sortzeko laguntzak aterako dituzte. 

 Gabirian Ostaturako eginda dago proiektu bat logela, 
etxebizitza… egokitzeko, 2006tik. 

  



 Aurrekontu bat prestatuko da bigarren solairua egokitzeko. 

 Ostatuko nagusiek uzteko asmoa agertu dute, beraz, 
norbaiten bila hasi beharko dugu. Martxoan amaituko dute. 

ZABOR GUNEA 
 Zuazola inguruan zabor gunea berriro irekitzea eskatu dute 

bizilagunek. 

 Ongizate batzordean landuko da: tokia, kostua… 

  

GOIERRI GARAIKO 
LANDA GARAPENA 

 Goierri garaiko udal desberdinen artean ikerketa bat egin da 
lehen sektorearekin lotutako zenbat lanpostu sortu ahal 
litezken. 

 Nahiko ikerketa orokor eta teorikoa da. 

  

ARRONDO 

 Eraikin berria egin nahi dute. Eskaera eginda daukate. 

 Bi jabe desberdinena da lurzorua eta udalari hori jakinarazi 
zaio. Beraz, udalak ezin du baimenik (lizentzia) eman arazo 
hori konpondu arte, dena “una única unidad de ejecución” 
delako. 

  

AUZOLANAK 
 Ardantzako bidea egin zen. Oso ondo atera zen. 

 Minatakoa, abenduak 27, goizeko 8:30tan hasita. 
  

HURRENGO BILERA: Otsailak 15, 19:00tan 

 

ELUR PROTOKOLOA 

 Urrutiko bidea lehenik, 7:00en aurretik. 

 Gero Korta aldetik Ormaiztegira 

 Kaskoa ondoren 

 Handik Aztirira, minatako bidetik 

 


