
HERRI BIZITZA LAN TALDEAREN BILERA

DATA:  2014/10/22                                                              BILERA ZENBAKIA: 9

ORDUA ETA LEKUA: Arratsaldeko 19:00etan 

PARTEHARTZAILEAK: 6 emakume eta 3 gizonezk.

 EGINDAKO LANAREN LABURPENA

LANDUTAKO GAI ORDENA

1. Haurrera begirako ekintzak:

- Urriak 30ean Liburutegien nazioarteko eguna.

- Azaroak 7an Kutxabank-i buruzko hitzaldia eta meriendatxoa???

- Azaroak 14 eta 21ean Talo Ikastaroa. (Arduradunak, Iker, Rosi eta 
Rosario).

- Azaroak 15ean Gaztaina jana Karreapen, Guraso Elkarteak 
antolatuta.

- Azaroak 20an, Haur eta gurasoentzat talo ikastaroa.

- Azaroak 21ean Kantu Afaria Arbel-Aitz elkartean.

- Azaroak 28an, Antzerkia.

- Azaroak 29an, Talo festa. Honekin batera herriko argazkien 
lehiaketa frontoian.

2. Aurreko ekintzen balorazioak:

- BTTan 117 partaide izan ziren eta ondo joan zen.

- Pintxo poteoak arrakastatsuak izan direla.

3. Herri Bizitza taldearen hausnarketa eta aurrera begirako 
eginbeharrak:

- Ekaineko eta Uztaileko bileretan momentuko informazioa ematen 
da baina jaien antolaketarako erabiltzen dira.



- 2014ean lanketa gutxiago egin die:

· Gauzak sortu bai baina gero jarraipena eman behar zaie (2013an 
sortutako lanketen jarraipena eta asentamentu urtea izan da).

· Hau dela eta Ekaina /Uztaila jaiei eman zaie 2014ean garrantzia, 
lanketa potolorik egin ez delako.

- 2015erako erreto berririk bai???

- Dispertsatu egin ote gera? Lanketak beste talde batzuetara igaro 
dira (haurren herria…)

- Proiektuen errepasoa (Mintzalaguna…) bat egitea komeni da, 
inflexio puntu bat. Zein proiektu berreskuratu, zeintzuk bukatutzat 
jo, zein proiektu berri hartu… (Proiektuko fitxak aztertu; lanketa bat 
egin; 2015era begira proiektu berriren bat planteatu.

- Ekaina eta Uztaila jaiak antolatzeko gordetzea ondo ikusi da eta 
gainerako hilabeteak lanketa berriak egiteko.

- 2015ean KORRIKA urtea dela.

- 2013ko fitxak hartu eta proiektuak itxi, indartu eta hasi behar diren 
aztertu.

ETXEKO- LANAK NOIZKO? ZEINEK?

2015erako aurrekontuak partehartzaileak egiteko 
dinamizatzaileren bat dagoen eta horretarko 
dirulaguntzarik dagoen aztertu.

Azaroa Herriko taldeek

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera, Azaroaren 19an egingo dugu, asteazkena, arratsaldeko 7tan Udaletxean. 
Gai ordena: 

1. Aurrekontu partehartzaileak landu.
2. Herri Bizitza lantaldearen hausnarketa egin.


