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KUDEAKETA BATZORDEA // COMISION DE GESTION

Gai zerrenda / Orden del día:
1. Egindako lanak // Trabajos realizados
◦ M Karmen (belarrak)
◦ Tratamenduak
◦ Babak ez erortzeko egitura
◦ Landaketa: babarrunak, artoa, kalabaza, azenario, ...
◦ Euriak hartutako lurrak berriz harrotu (auzolanean) (honek lan bikoitza suposatu du !!)
◦ Eskokatze lanak
Badira zenbait kultibo galdutzat ematen direneak eta beste hainbeste arriskuan !!

2. Egin beharreko lanak // Trabajos a realizar
◦ Jarraitu lur gehiago prestatzen eta belar txarrak kentzen eta udazkenerako barazkaiak landatu
◦ Datorren astean saiatuko dira zenbait patata ateratzen eta tipula ere bai, azken hau uzteltzen edo
erdoiltzen ari baita.

3. Tomate operazioa // Operación tomate
◦ Tomate zonaldean: kanalak + lurra harrotu + kimatu + tratamenduak eman. Auzolan deialdia egin beharko
!!
4. Basherriak (dirulaguntzak eskatzeko Elkarte gisa bilakatzea) // Conversión en Asociación para solicitar
subvenciones
◦ Ontzat ematen dugu Basherri sarea elkarte egitea dirulaguntak eskatu ahal izateko
5. Kamiona "gorotza" - Auzolana deialdia // Camión "estiércol" - Llamamiento a auzolan
◦ Kamiona badaukagu, orain falta dana da gorotza nondik hartu eta zehaztu egun aproposena horretan
jarduteko. Larunbateko auzolanean egingo litzateke.
6. Bazkide baten baja // Baja de una socia
◦ Ana Egiazabalek taldea utzi nahi ta Itxaron zerrendara jotzen dugu. Hurrengoa Usoaren lagun bat da.
(2013/07/02: Honeri abisua pasa zitzaion baina momentu honetan etzen interesatua beraz bigarren
interesatuenera jotzen dugu, Matxalenen laguna den Kax, baietza ematen duena)
7. Kontuen egoera // Situación de cuentas
◦ Dena ondo, berririk gabe.
8. Lakaxitako Inter-hacklaben topaketa // Encuentro inter-hacklabs de Lakaxita (???)
◦ Uztaila erdian egingo den topaketa batean laguntzeko prest gaude. Eztakigu oraindik nola dagoen
antolakuntza ta mezu bat bidaltzekotan gelditzen gara galdetzeko (2013/07/02: Mezua bidali dugu baina
oraindik eztugu erantzunik jaso)
9. Bidasoaldeko kolektiboen topaketa irailan // Encuentro de colectivos del Bidasoa en septiembre
• Baiezkoa ematen dugu. Antolaketa guztia "enekenbat" giza sare bitartez egiten ari da. Taldeari esteka bidaltzektan
gelditzen gara, ea norbaitek ekarpenik nahi duen.
10. Aldatsa baratzak lursail berriak aurkitzeko laguntza eskaera // Petición de ayuda de Aldatsa baratza para
encontar nuevas tierras.
◦ Begiratu ze lursailak dauden libre ta jabeekin harremanetan jarri (aldatsakoekin batera)
11. Amute-Kostako jaiak. Oraindik bi hilabete falta dira auzoko jai batzordeak deialdia egiteko baina hala ere ez
legoke gaizki nola parte hartu nahi dugun pentsatzen hastea.
12. Hurrengo auzolanen datak // Fechas para nuevos auzolanes
◦ Uztailak 7: 9etan auzolan + 12etan batzarra
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◦ Uztaila 20: 16retan auzolan
◦ Abuztuak 4: 9etan auzolan + 12etan batzarra
13. BIDAZI: Bidasoaldeko kontsumo kooperatibak hitzaldi batzuk antolatzen ari da (gutako zenbaitek laguntzen ari
gara). Kartelak izan bezain pronto bidaliko dizkizuegu)
Hurrengo batzarran Irun 1 taldeari akta hartzea tokatzen zaio // El acta de la próxima asamblea le toca al grupo Irun 1

2

