
 

 

 

 

GILTZARRIREN BATZARRA 

2019ko urriaren 25a 

 

 

 

1. ONGIETORRIA 

 

2. BERRIEI ONGIETORRIA 

 

3. GILTZARRI BARAKALDO HOBETZEN 

  

 Nire auzoa amesten dut 

Haize Errota Martxan (dekalogoa eta proiektuak: mugikorrak biltzea, zaborra biltzeko 

irteera, erakusketak, Aniztasunaren Eskola…) 

Azaroak 20: Haurren Eskubideen Eguna 

Beldur Barik  

Elikagaien bankua 

 Plaza solidarioa: Izar Solidarioa, tailerrak… 

 Intergen Barakaldo proiektua 

  

 

4. EMOZIO JARDUNALDIAK - BOZKETA 

 

5. HURRENGO PROIEKTUAK 

  

 Zientziaren Astea 

 Neguko Gunea 

 Musikala 

 Inauteriak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1. ONGIETORRIA  

 

2. BERRIEI ONGIETORRIA  

 

Gaur egun berezia dugu, eta Giltzarrira batu zareten guztiei ongietorria egin nahi dizuegu. Ikasturtea 

hasi berria dugu, eta proiektuz, irteeraz, topaketaz, festaz, barrez eta batez ere ilusioz beteriko urte 

oso bat daukagu aurretik.  

 

 

3. GILTZARRI BARAKALDO HOBETZEN 

 

Nire auzoa amesten dut 

 

Iaz, bigarren batzarrean, dokumentu batean bildu genituen Giltzarriko neska-mutilek beren auzoak 

hobetzeko egin zituzten proposamen guztiak, eta alkateari aurkeztu genion. Aurten, dokumentu hori 

lantzen jarraituko dugu, hobekuntza eta aurrerapen horiei ekarpenak egiteko. 

 

Haize Errota Martxan 

 

Duela bi urteko batzarrean, denon artean erabaki genuen konpromisoa hartzea eta pausoak ematea 

herri jasangarriago bat eraikitzeko. Ekintza asko proposatu zenituzten, eta, horregatik, iaz, Haize 

Errota Martxan jasangarritasun-batzordea sortu genuen. Horri esker, hitzaldiak antolatu genituen, 

«Gatazkarik gabeko teknologia» kanpainarekin bat egin genuen, erakusketak ekarri genituen, eta 

dekalogo bat prestatzen hasi ginen. Aurtengo lehen batzarrean aurkeztu genuen dekalogo hori. Baina, 

lan horri jarraipena emateko, lan egiteko gogoz eta ilusioz dagoen jendea behar dugu… Parte hartu 

nahi duzu? 

 

• EMAN IZENA jasangarritasun-batzordean. Topalekua jasangarriagoa izango da, jarduerak 

proposatuko ditugu… (info + baimena) 

 

 

Azaroak 20: Haurren Eskubideen Eguna 

 

Azaroaren 20a Haurren Eskubideen Eguna da, eta aukera berezia da mundu guztiak jakin dezan zein 

diren haurren eskubideak eta gogoan har dezagun zein garrantzitsua den munduko haur guztien 

ongizatearen alde lan egitea. Giltzarrin ere bat egin nahi dugu egun horrekin, eta, horretarako, 

UNICEFen proposamenen gainean lan egingo dugu. Egun hori gurea ere badenez, espero dugu zure 

laguntza izatea. 

 

Beldur Barik 

 

Azaroaren 25a Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Eguna da, eta Giltzarrik zenbait ekintza 

antolatuko ditu denok kontzientziazio- eta sentsibilizazio-jardueretan parte har dezagun, noizbait egun 

horretan ahotsa altxatzeari utz diezaiogun. Aurten, ikastetxeetan egingo ditugun jarduerez gainera, 

dantzaldi bat antolatu dugu egun horretarako (astelehena da). Ez du axola dantzari onak garen ala ez; 

garrantzitsuena han EGOTEA da.  

 

Elikagaien bankua 

 

Aurten ere, proiektu horrekin bat egingo dugu, azaroaren 23an. Horretarako, ordubeteko txandak 

egingo ditugu supermerkatu batean elikagaiak biltzeko. Aukera ona da proiektu solidario batean parte 

hartzeko. Batez ere 12 urtetik 15 urtera bitarteko gazteei zuzenduta dago. Interesatuta bazaude, 

esaiozu zure hezitzaileari. 

 

 

Plaza solidarioa 

 

Abenduaren 14an izango da. Aurten, Giltzarriko neska-mutil guztiek beren izarra egingo dute, egun 

horretan soinean eramateko. Modu askotan parte hartu ahalko duzue proiektuan. Parte hartzera 

animatzen zaituztegu, ahalik eta diru gehien bil dezagun. Aurten, ARNASA Euskadiko Fibrosi 

Kistikoaren Elkartearentzat izango da bildutako dirua. Zuen zain egongo gara. Info + (baimena) 



 

 

 

 

 

Intergen Barakaldo proiektua 

 

Iaz sortu genuen batzordea, 55 urtetik gorako pertsonak eta Giltzarriko neska-mutilok elkarrekin 

gauzak egiteko eta dakigunari onura ateratzeko. Proiektua hain gogoko dugunez, aurten ere jarraitu 

nahi dugu. Aitita-amamak behar ditugu, egiten dakitena neska-mutilei irakasteko prest egongo 

direnak (sukaldaritza, jostea, arotz-lanak, mahai-jokoak, solasaldiak, hiriko ortua, brikolajea, dantza 

edo beste edozein gauza), eta, aldi berean, irakasteko eta ikasteko prest dauden gazteak ere behar 

ditugu (sare sozialak, euskara, pintura…). Izena eman nahi duen aitita-amamaren bat ezagutzen 

baduzu, jar zaitez harremanetan gurekin. Info + (baimena) 

 

 

4. EMOZIO JARDUNALDIAK - BOZKETA 

 

Zerk kezkatzen gaitu? Zerk urduritzen gaitu? Gai bozkatuena landuko dugu Emozio Jardunaldietan: 

1. Nola eragiten digun alkoholaren eta drogen kontsumoak. 

2. Nola kudeatu estresa eta presioa. 

3. Nola lagundu lagun bati zer egin ez dakigunean.  

 

 

5. HURRENGO PROIEKTUAK 

 

Adi egon topalekuetako programazioari. Gainera:  

 

AZAROA 

 

Azaroaren 7tik 10era: Zientziaren Astea 

  

 Azaroaren 7a: Clara Campoamor kultura-etxeko monologo zientifikoak 

Azaroaren 8a: «Eneko Axpe: hip-hopero bat NASAn». Eneko Axperekin elkartzeko aukera 

izango dugu. Barakaldoko gazte hau NASAn egiten ari da bere ikasketa zientifikoak, eta 

Stanforden ematen ditu eskolak. 

 Azaroaren 9a: «Sortu zure holograma» 

Azaroaren 10a:  Eureka Zientzia Museora bisita 

Azaroaren 14a: Chroma-tailerra 

 

Azaroaren 23a: Elikagaien bankua 

Azaroaren 24a: Autodefentsa emozionala neskentzat 

Azaroaren 25a: A-25eko dantzaldia (zatoz gurekin dantza egitera eta emakumeen aurkako 

indarkeriari EZ esatera. 

 

ABENDUA 

 

Abenduaren 14a: Plaza solidarioa 

 

Neguko Gunea: Adi egon Gabonetako oporretako jarduerei: tailerrak, irteerak…  

 

Giltzarri Dance Camp: Aurten, berritasunak izango ditugu: musikal bat egingo dugu! Marta Casas 

profesionalak zuzenduko du saioa. Ez da beharrezkoa dantza egiten jakitea. Plaza mugatuak. Info + 

(baimena) 

 

Inauteriak Parte hartu jaitsieran gurekin. Mozorroa denon artean egingo dugu. Ondo pasatuko dugu! 

Info + (baimena) 


