
HERRI BIZITZA LAN TALDEAREN BILERA

DATA: 2017/03/15                                           BILERA ZENBAKIA:3

ORDUA ETA LEKUA: Arratsaldeko 19:00etan

PARTEHARTZAILEAK: Marijo, Tere, Amaia, Rosi, Ainhoa, Joxeluis, Maddi, Iker, Maite

 EGINDAKO LANAREN LABURPENA

LANDUTAKO GAI ORDENA

1. KULTUR  EKINTZEN  BALORAZIOA  ETA  AURRERA  BEGIRAKO
EKINTZAK.

 Cup  cake  edo  muffins  tailerra.  Oso  ondo  atera  zen.  Umeek
disfrutatu  zuten  pastelen  apainketarekin.  Aldizkarirako  idatzia
eginda.

 Ijito eguna. Ondo. Saioak aldizkarirako artikuloa.

 Martxoak 8. Argazkiak Maite. Testua aldizkaria Amaia.

 Antzerkia  martxoak  17,  ostirala,  arratsaldeko  19:30etan,
eskolako aterpean.  Bi  ero  dikotekan.  Eszenatokia,  kalefakzioa
eta kontaktua lotuta.

 Bodegarako irteerarako 14 lagun apuntatu dira.

 Korrika.  Korrika  txikia  eta  Korrikako  ekintzak  lotuta.  Hurrengo
korrika bilera apirilaren 5ean 18:00etan.

 Kultura  batzordearen  hurrengo  bilera.  Apirilak  20,18:00etan
kultura batzordea. Gai nagusia, kirol astearen antolaketa.

2. KIROLA

 Elkarte, talde eta eskolatik jasotako informazioarekin herriko kirol
eskaintzaren  zerrenda  egiten  da.  Batzuk  norbanakoek
antolatutakoak dira, besteak irekiak, beste batzuk jende multzo
bati bideratutakoak (guraso, jubilatu, eskolako haur)



 Zumba

 Pilates 

 Yoga

 Jubilatuen gimnasia

 Tipi tapa

 Mendi irteerak (gurasoak)

 Mendi irteerak

 Eskolako kirol ekintzak (txirrindua, rugbya, golf-a etb..)

 Frontenisa

 Hutsuneen artean, gimnasio baten falta agertzen da. Ongizate
taldetik ere gaia aztertzen ari  direla azaltzen da. Ondo legoke
beste  aukera  moduan,  makina  batzuk  leudekeen  areto  bat
izatea.

 Frontenis txapelketa, urte batzutan egin da, berriz ere martxan
jartzen saiatuko da, Arama eta Altzagakoekin batera.

 Haurrak. Eskolaz kanpoko kirol ekintzarik ez daukate. Hala ere
ikusten da, kalean, plazan, txirrindu, patin, monoziklo,  patinak,
pilota,  baloiarekin  asko  jolasten  dutela  eta  ondorioz  beste
araututako aktibidaderik agian ez dutela behar.

 Gaztetxoak, talde kiroletan parte hartu nahi dutenak garbi dago
herritik kanpoko taldeetara jo beharko dutela, une honetan ez bai
dago  taldeak  sortzeko  aukerarik.  Bestela  Zumba  eta  Pilates
bezalako ikastaroak dituzte eta hauetara animatu daitezke. 

 Ikusten da kirol  ekintzak badaudela herrian,  agian jendeak ez
daki  dauden  ekintza  guztien  berri,  batzuk  pertsona  pribatuek
antolatzen dituztenez agian jendeak ez du informazio zehatza
horren  inguruan.  Honela  agian  oraintxe  kinkan  dauden



ikastaroak bultzatze  aldera  eta  jendeak jakin  dezan,  hurrengo
aldizkariko  alean  udalean  dauden  kirol  aktibitate  guztien
informazioa bilduz artikulu  bat  idaztea pentsatzen da.  Bestetik
web  orrian  ere  kirol  atal  bat  sortzearen  aukera  aztertzea
erabakitzen da.

GOGORARAZTEN DA HURRENGO BILERA AURRERATU EGITEN DELA,
ASTE SANTUA DELA ETA, APIRILAREN 5era, ARRATSALDEKO 19:00etan

ETA AURRETIK KORRIKAKO BATZARRA, 18:00etan.

ETXEKO- LANAK NOIZKO? ZEINEK?

Elkartearen egunerako ideiak ekartzea Apirilak 5 Denak

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera apirilaren 5ean, arratsaldeko 7etan. Gaia Elkarteen eguna


