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• 2022 urtearen balantze konpartitua egitea 

• Diru-laguntza kudeaketaren kontu-ematea eta 

kutxako kontuen komisioen inguruko 

proposamena helaraztea 

• Herriko taldeen “osasun azterketa” ariketa 

egitea elkarrekin 

• 2023rako erronka eta aurrekontuak: asmoak 

azaldu eta ekarpenak jasotzea 

• Tarte irekia 

• Bilera amaitu ondoren bisita Kimueneko areto 

berrira 



Orokorrean “normaltasun” batera itzuli garela esan daiteke

Herritarrengan eta taldeetan antzeman da aldaketa

Herriko taupada eta kultur-kirol eskaintza berreskuratu da

Festak: auzoetako eta herriko festak egin ahal izan dira

Pandemia aurreko gabeziak-nekeak hor daude halere

…Taldeen bizipenak eta ekarpenak jaso
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Herriko taldeen 

“OSASUN AZTERKETA”

•



• 1. ITEMA:

Taldeko kide kopurua / beharrak



• 2. ITEMA: 

Errelebo maiztasuna



• 3. ITEMA:

Taldekideen adina



• 4. ITEMA  → Eredu partehartzailea



• 5. ITEMA:

Modernitatea, berrikuntza



• 6. ITEMA: 

Baliabideak: 

ekonomikoa, espazioa, 

materiala…







Azpiegituren eskaerak kudeatzeko programa + sarraila elektronikoak gida-
formakuntza

Zaldibira etorri berriei herri-harrera – ongi-etorri saioak + formakuntza
Herriko taldeen materiala udal azpiegituretan: antolaketa egin + Gure 
Ametsako biltegia egokitu

Musika ekipoa: erabilerarako gida (idatziz eta bideoz) sortu eta ardurak banatu
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KIMUENE: 
GEREZIONDO ARETOA

• Behe solairuan, 140,29 metro koadroko aretoa gehitu zaio azken fase
honekin. Gune honek herritarrei kultur-kirol-gizarte zerbitzuak emateaz
gainera, badu beste bokazio bat. Izenak berak dioen bezala, Kimuene
“kimuek” osatzen dute, aldian-aldian daudenek.

• Espazioek eta altzariek erabilera anitzerako bide ematen dute, jarri-
kendu, eraman-ekarri, gela txikiak-areto handiagoak, jarduera
bakoitzak eskatzen duenera egokituz.

• Bakoitzak bere urteroko programa edota jarduerak ditu, baina espazio
bera konpartitzeak bide eman lezake orain arte ezagutu gabeko
gurutzaketak gertatzeko: zergatik ez xakean jokatu musika eskolan
zeharkako xirula ikasten ari den ikasle baten doinuek girotuta? Edo
dantza eta bertsoa uztartzen dituen emanaldi bat sortu?

• Kulturgune honek herritarren arteko gurutzaketak gertatzea lagundu
nahi du ekimen eta sorkuntza berriak loratu daitezen.
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