2017-11-28ko OHIKO UDALBATZA
Irurako udaletxean, 2017ko azaroaren 28an, arratsaldeko 19:30ean,
lehen deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ohiko osoko bilkura egiteko.
Mahaiburua Ana Jesús Leunda Gurruchaga izan da, udaleko alkatelehendakaria, eta zinegotzi hauek agertu dira gaiak aztertzeko:
-Azaldu diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Jesus Maria Alonso
Insausti, Jose Ramon Epelde Irizar, Maria Cristina Santos San Sebastian eta
Marta Castrillo Iturralde.
-Azaldu ez diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: inor ez.
-Azaldu diren EH BILDU udal-taldeko zinegotziak : Jose Ignacio
Imaz Bengoechea , Mikel Gotzon Iturbe Saizar eta Olaia Nieto Legarra.
-Azaldu ez diren BILDU udal-taldeko zinegotziak: Ainhoa Ugalde
Gorostiaga.
Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin Udaleko idazkari kontuhartzaileak egin ditu idazkari lanak.
Alkateak irekitzat jo du saio publikoa; segituan, eta alkatearen
baimenarekin, idazkariak jakinarazi du bilera egin daitekeela, bertara agertu
baita gutxieneko partaide-kopurua, Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege
Dekretuak, Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araudi
Juridikoaren Erregelamendua onartzen duenak, agindutakoa.

LEHENENGO GAIA
AURREKO AKTA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO (2017-10-31).
Udalbatzak 2017ko urriaren 31ko aktaren zirriborroa onartu du, aho
batez.

BIGARREN GAIA
ALKATETZAREN DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2017/213TIK
2017/242 DEKRETURA ARTE.
Alkateak 2017/213 dekretutik 2017/242 dekretura artekoen berri eman
dio Udalbatzari.

Olaia Nieto zinegotziak galdetu du ea nola Aloña Barandiaranen baja
ordezkatu duen Miren Pastor andereak.
Alkateak erantzun du goiza pasaren begiratzaileen zerrendatik atera
dela.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.

HIRUGARREN GAIA
IRURAKO UDALA ETA IRURAKO IKASTOLAREN ARTEAN LAN
HITZARMENA ONARTZEA KIROL ESKOLA GAUZATZEKO, HALA
BADAGOKIO.
Aurkezten da Lan Hitzarmena Irurako Udalaren eta Irurako
Ikastolaren artean 2017-2018 ikasturtean kirol eskola gauzatzeko eta bere
gastuak finantzatzeko.
Udalbatzak aho batez onartu du.

LAUGARREN GAIA
IRURAKO ANTOLAMENDU PLAN OROKORRAREN 2. ALDAKETA
PUNTUALA IZAPIDEA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
2012ko
maiatzaren
22an,
Gipuzkoako Foru Aldundiak Irurako
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
onartu zuen.

Con fecha 22 de mayo de 2012,
la Diputación Foral de Gipuzkoa
aprobó el Plan General de Ordenación
Urbana de Irura.

Une honetan Udalak behinbehineko aldaketa bat egin nahi dio
Planari helburu hauekin: Irurako
Udaletxearen
eraikinaren
eraikigarritasun
eta
betetzearen
handitzeko, izaera publikoa emateko
Ibaiondo Bailaren kaleari, Oria
ibairantz doana eta beste zenbait
elementuarena.

En
este
momento
este
Ayuntamiento quiere proceder a la 2ª
Modificación puntual de Elementos del
mismo al objeto de promover el
aumento de edificabilidad y ocupación
del edificio de Casa Consistorial de
Irura, el carácter de vial público del
vial de Ibaiondo Bailara hacía el rio
Oria y algún otro elemento menor.

Iñaki
Echeverria
Izaguirre
arkitektua eta besteei, dokumentazio
teknikoa idaztea erabaki dela, kontuan
hartuta.

Habiéndose
ecomendado
redacción de la documentación técnica
al arquitecto D. Iñaki Echeverría
Izaguirre y otros.

Ikusita
idazkariaren/kontuhartzailearen txostena.

Visto el informe del SecretarioInterventor.

Hirigintzako
legediak
jasotakoarekin
adostasunean,
Udalbatzak, 5 boto alde (PNV) eta 3
abstentzio (EHBildu) honakoa erabaki
du

De acuerdo con lo dispuesto en
la
legislación
urbanística,
la
Corporación acuerda por 5 votos a
favor (PNV) y tres abstenciones
(EHbildu) el siguiente

AKORDIOA:

ACUERDO:

Lehena.- Udal honek egin duen
Irurako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren 2. Elementuen Aldaketa
Puntuala onartzea.

Primero.Aprobar
la
formulación de la 2ª Modificación
Puntual de Elementos del Plan General
de Ordenación Urbana de Irura.

Bigarrena.Aurrerakina
izapidetzeari uko egitea. Udalak
erabakiko du Planaren hasierako
erabakia onartzea eta Espedientea
jendaurrean jartzea.

Segundo.- Renunciar a la
tramitación
del
Avance.
El
Ayuntamiento aprobará inicialmente el
Plan y lo someterá a información
pública.

Hirugarrena.Gainera,
informazioa eskatuko zaie Eusko
Jaurlari
eta
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
babes
zibilaren,
ingurumenaren, kultura ondarearen
babesa eta natur gune alorreko
eskumenak
dituzten
organoei,
arriskuen
berri
izateko
eta
ingurumena,
kultura
ondarearen
babesa eta natur guneak baldintzatzen
dituzten faktoreak zeintzuk errespetu
behar dituen jakiteko.

Tercero.- Así mismo solicitar a
los órganos del Gobierno Vasco y de la
Diputación Foral de Gipuzkoa con
competencias sobre protección civil, el
medio ambiente, el patrimonio cultural
y el medio natural la información de
los
riesgos
existentes
y
los
condicionamientos medio ambientales,
de protección del patrimonio cultural y
del medio natural que deban de ser
respetados.

Laugarrena.- Herritarrek parte
hartzeko
programa
finkatzea,
herritarrek eta elkarteek planaren
izapidean behar bezala parte har
dezaten, mekanismo horiekin:
Zabalkunderako
materiala.
Hirigintzatresnetarako
legez
eskatutako agiriekin batera prestatu

Cuarto.- Aprobar un programa
de participación ciudadana para
posibilitar a la ciudadanía y entidades
asociativas el derecho de participar en
el proceso de su elaboración, con los
siguientes mecanismos:
Material
divulgativo,
que
deberá prepararse junto con los
documentos legalmente exigidos para

beharko da, errazago ezagutzeko eta
ulertzeko ditzan.

los instrumentos urbanísticos, al objeto
de facilitar su difusión y comprensión.

Bosgarrena.- Iritzia ematea ez
dela beharrezkoa ingurumenaren
ebaluazio estrategikorik egin ez
diolako
nabarmen
eragiten
ingurumenari.

Quinto.- Se entiende que no
debe
de
estar
sometida
al
procedimiento
de
evaluación
ambiental estratégica por no tener
efecto significativo en el medio
ambiente.

Olaia Nieto zinegotziak galdetu du nola zehaztuko den herritarrek
parte hartzeko programa.
Alkateak erantzun du, hiritarren artean, zabalduko direla
proposamenaren planoak eta edukiak.
Olaia Nieto zinegotziak adierazi du hori ez duela esaten
proposamenean: herritarrek eta elkarteek planaren izapidean behar bezala
parte har dezaten.
Idazkariak adierazi du legeak parte hartze prozesu izateko aukera
batzuk onartzen ditu eta haien artean adierazten dena proposamenean. Baina
beste aukera batzuk ere badaudela.
Olaia Nieto zinegotziak adierazi du bere taldea (EHBildu) abstenitu
dela parte hartze prozesuan ez delako jartzen baliabide gehiago.

BOSGARREN GAIA
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA”-REN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO.
Alkateak aurkeztu du, Azaroaren 25eko Adierazpen Instituzionala:
Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna.

“AZAROAREN

25eko ADIERAZPEN

INSTITUZIONALA
“EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNA”

Begirada berria emakumeen aurkako indarkeriari
Azaroaren 25a dela eta, emakumeen aurkako indarkeria
desagerrarazteko Nazioarteko Eguna, berriz azpimarratzen dugu indarkeria
mota honen izaera estrukturala eta gure konpromisoa agertzen dugu
emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den gizarte baten alde. Era
berean, nazioarteko zuzenbide-esparruarekin bat, berresten dugu badagoela

loturarik genero-arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen
aurkako indarkeriaren artean. Emakumeen aurkako indarkeriak eragindako
biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza-zerbitzua bermatzea ez
ezik, beharrezkoa ere bada esku-hartzearen plano guztietan jarduketak
planteatzea: Prebentzioa, Detekzioa, Arreta, Babesa, Koordinazioa, Justizia,
eta Erreparazioa ere bai.
Emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den berdintasunezko
gizarte bat eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun
erronka da erreparazio-eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari
emandako erantzunean sartzeko. Horretarako, eskura izan behar ditugu
indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten
lagunduko duten baliabideak, deslegitimazio soziala xede harturik.
Beharrezkoa da ahotsa eta protagonismoa ematea, bai indarkeria matxistaren
biktimei bai berorien elkargune diren elkarteei, erreparazio-bideak
proposatzeko duten zilegitasuna aitortze aldera.
Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik
bizirik irtendakoak guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar
du inplikaturiko zerbitzu eta sistema guztiak hobetzea, nola-eta horiek
guztiak sistematikoki aztertuz.
Beraz, emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egun
honetan, honakoa agertzen dugu:
Gure konpromisoa agenda politikoan indarkeriak eragindako
emakume biktimekiko erreparazio-eskubidearen aitortza eta horri buruzko
hausnarketa sartzeko, guztiz osatu daitezen eta indarkeriarik gabeko bizitzaeskubidea gauzatu ahal dezaten.
Gure konpromisoa udaletan plan eta neurri estrukturalak hedatzen
eta hobetzen jarraitzeko edo, hala badagokio, abian jartzeko, indarkeria
matxistari aurre egitea xede, emakumeen kolektiboekin eta kolektibo
feministekin batera, bai halaber gizarte zibilarekin eta herritarrekin oro har.
Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko,
hartara herri-erakundeak, komunikabideak, lan-, kultura-, gizarte- eta
ekonomia-esparruko eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen.
Eta gure ardura, indar politiko guztien eta erakundeen adostasunaren
bitartez, beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen, xedea izanik
emakumeen aurkako indarkeria gure gizartetik desagerrarazten aurrera
egitea”.
Udalbatzak onartu du, 5 boto alde (PNV) eta 3 boto aurka (EH Bildu).

Eta EH Bilduren izenean aurkeztu da: Azaroaren 25a. Emakumeen
kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Adierazpen
Instituzionala.
“AZAROAREN 25A, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA
EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Azaroaren 25a, emakumeen kontrako mota guztietako indarkeria
gaitzesteaz gain, indarkeria sortzen duten agente eta egitura guztiak
gaitzesteko eta aski dela esateko egun bat da. Eta egun horretan erakunde
publikoek, borroka horretan dugun lehentasunezko agente-izaera berretsiz,
konpromiso zehatzak hartu behar ditugu. Emakumea izateagatik soilik
indarkeria jasateko aukera txikiena dagoen bitartean, gure herrian ez dugu
bakea edo normalizazioa lortuko.
Horregatik, Irurako Udalaren EH Bilduko taldeak honako adierazpen
instituzional hau aurkeztu nahi du, Osoko Bilkuran eztabaidatu eta ondoren
onartzeko.
ARRAZOIA:
Azaroaren 25a “Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko
nazioarteko eguna” dela-eta, Irurako Udal honek, emakumeek indarkeria
matxistatik aske bizitzeko aukera izango duten guneak eraikitzeko xedez,
herrialde eta lurralde askeak lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko
benetako berdintasunean oinarritutako elkarbizitza-eredu askeak errealitate
bihurtzeko, egitura sozial paritarioa lortzeko xedez, gure herrialdekonpromisoa sakontzea gure gain hartzen dugu, eta era berean, herritar
guztien konpromiso politikoa sakontzen jarraitzeko asmoa dugula berresten
dugu.
Herritarren bizitza kolektiboa kudeatzeko ardura duen erakunde orok
bere agenda politikoaren eta jardun instituzionalaren lehentasun gisa
indarkeria matxistarik gabeko herrialdeak eta lurraldeak eraikitzea izan
behar du, baita gizarte igualitario baten defentsa ere, non emakumeek euren
burua aske sentituko duten.
Sistema kapitalista neoliberalak patriarkatuarekin duen aliantzak,
azken urteotan bizi dugun krisi sistemikoak bizkortu egin duenak,
emakumeen bizitzan zuzeneko inpaktu garrantzitsua izaten jarraitzen du.
Horrela, aurten ere, Hego Euskal Herrian indarkeria matxistaren datuek
gorantz jarraitzen dute, eta % 18,2 handitu dira 2016. urtean 2015. urtearekin
alderatuta. Emakume asko, eta askotan ahaztu egiten ditugun haien semealabak hil egin dituzte aurten, eta sexu-indarkeriako kasu asko ere izan dira,
batez ere udako herri-festetan.
Bitartean, kontzeptu horiek despolitizatzen dituen sistema batek bere
gain hartzen ditu kontzeptu feministak, eta edukirik gabe uzten ditu,
berdintasun faltsuko egoera bat normalizatzen lagunduz. Errealitateak

aurkakoa adierazten digu; datu mediatiko eta ezagunenek, gorputzen aurka
euren adierazpenik muturrekoenean eragindako zuzeneko indarkeriaren
(bortxaketak eta heriotzak) datuek deseroso sentiarazten eta oihartzun
soziala sortzen duten arren, ikus dezakegu indarkeria mediatiko eta soziala
handitu egiten dela eta indarkeria fisikoa jasan duten emakume horiek
beraiek zalantzan jartzen dituztela, erasoaren errua botatzen dietela eta,
kasurik onenean, birbiktimizatu egiten dituztela, euren baliatzeko gaitasuna
kenduz. Adibide gisa, salaketa faltsuei ematen zaien garrantzia azpimarratu
nahi dugu, guztizko salaketen % 0,001 besterik ez diren arren.
Aldi berean, oihartzun txikia duten indarkeria-adierazpenak daude,
horiek normalizatzen dituztenak eta emakumeen kontrako desberdintasunak
eta bereizkeria iraunarazten dituztenak; indarkeria sinbolikoaren kasua da,
komunikabideen, publizitatearen edota musikaren bitartez sortzen dena,
emakumeak zapaltzen dituzten arauak eta esanak ezarriz, edota indarkeria
ekonomikoaren kasua, soldata txikiagotan, lan-baldintza txarragotan eta abar
islatzen dena. Era berean, aurten ere kezka handiarekin ikusten dugu
emakumeen kontrako indarkeria handitu egin dela herrietako jaietan eta
aisialdirako guneetan. Ildo horretan, bereziki kezkatzen gaituzte gazteengan
gertatzen diren botere-erlazioak, askotan kontrola, gehiegikeria eta,
zenbaitetan, indarkeria fisiko eta sexuala barne.
Feminismoak erakutsi digu errealitate bat aipatzeak ikusgai bihurtzen
duela: indarkeria, bere adiera guztietan, desberdintasunen sistemaren zati
den heinean, ikusezin bihurtu da eta alderdi pertsonalei garrantzi handiegia
ematen zaie, eta ikusarazi nahi digute indarkeriazko gertakariak arrazoi
pertsonalen ondorio direla eta ez arrazoi sozialen ondorio. Ez da nahikoa
indarkeria-adierazpen jakin batzuk aipatu eta salatzea horrelako ekintzaren
bat gertatzen den bakoitzean; arrazoien gainean jardun behar da, sustraira jo
behar da.
Beraz,
beharrezkoa
da
indarkeria-adierazpenen arrazoietan
sakonduko duen ahalegin bat egitea, emakumeen ekiteko ahalmenak
onartuz, haien erruduntasuna gaitzetsiz eta indarkeria matxistarik gabe bizi
ahal izan daitezen lagunduz. Eta horretarako ezinbestekoa da gure gizarteereduaren egitura-aldaketa bat egitea; hori ez egitea bidezko aldaketa baten
aldeko konpromisoari uko egitea izango litzateke.
Eta zeregin hori, gure egin behar dugun konpromiso hori, gizartea
osatzen dugun agente guztiok egin behar dugu, bestela indarkeria matxistari
eusten jarraituko genukeelako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren
eragin-eremutik aurre egitea sortzen edo babesten ari den indarkeria
matxista
amaitzeko:
erakunde
publikoak,
kultura-agenteak,
komunikabideak, lan-arloko agenteak eta agente ekonomikoak. Baina
pertsonek, familiek, adiskideek, kolektiboek eta arduradun publikoek ere
zuzeneko erantzukizuna dute.

Indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko modu desberdinak ere
babestu behar dira, helburu bakarra izan arren horren aurka borrokatzeko
modu asko egon daitezkeelako: autodefentsa feminista bide bat da, baina era
berean baliozkoak dira Beldur Barik ekimena, edo herrietako festetako
testuinguruan aktibatu diren ekimenak eta ekintzak, elkarteek edo auzoek
egiten dituzten ekimenak eta abar, denei eman behar zaie babesa.
Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun
honetan, sendo adierazi nahi ditugu Euskal Herria feminista, justu eta
ekitatezko baten aldeko aldarrikapena, bide horren eraikuntzan honako
konpromiso hauek gure gain hartuz:
PROPOSAMENA:
1.- Irurako Udal honek, Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako
indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa bere egiten du.
2.- Irurako Udal/Batzar Nagusi/Legebiltzar honek, kolektibo feminista
eta emakume-taldeekin elkarlanean, IRURAri lotutako indarkeria matxistei
aurre egiteko plan bat jarriko du martxan, horretarako beharrezkoak diren
baliabide ekonomiko eta tekniko guztiak aktibatuz.
3.- IRURAk Indarkeria Matxistaren aurkako Behatoki bat jarriko du
martxan, erasoak identifikatu eta salatzeko, indarkeria hori ezabatzeko eta
gertatu baino lehen prebenitzeko, emakume-taldeekin eta kolektibo
feministekin elkarlanean.
4.- Irurako Udal honek, izateko eta izendatzeko modua orekatzeko
xedez, aurrerantzean “indarkeria matxista” adiera erabiliko dugu, adituek
hori erabiltzen baitute modu normalizatuan.
5.- Irurako Udal honek, 2018ko aurrekontuak definitzeko unean,
berdintasun-unitateei beharrezko baliabide tekniko eta ekonomikoak
emango dizkie, eta unitate horiek egonkortu eta indartzeko konpromisoa
hartzen du.
6.- Irurako Udal honek Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die
emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak
handitzeko, berdintasun-zuzendaritzak sendotzeko, epaitegietako generounitateak indartzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa
hartzeko.
7.- Irurako Udal honek hezkuntzako agenteei zuzeneko deia egiten die
curriculum-lerroetan genero-berdintasuna sar dezaten.
8.- Erakunde honetatik, hau da, IRURAtik, borroka feministaren alde
hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte
demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean.
9.- Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako
deitutako mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu
mobilizazio horretan parte har dezan.

Eta udalbatzak ez du onartu, 3 boto alde (EHBildu), eta 5 boto aurka
(PNV).
SEIGARREN GAIA
KONTU HARTZAILEAREN TXOSTENAK.
Ez dago ezer.
ZAZPIGARREN GAIA
GALDE-ERREGUAK.- Gai hauek jorratzen dira:
a) Alkateak adierazi du datorren igandean Euskararen Nazioarteko
Eguna ospatuko dela, eta nahiz eta berandu sartu izana, adierazpen
instituzionala aho batez onartzea eskatzen du.
“Euskara auzolana
Euskarak lankide nahi eta behar gaitu, urtean 365 egunez
Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai, eta 365 egunez
langai. Elkarlanerako gai. Adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna baliatu
nahi dugu, hain zuzen, ilusioaren hauspoa haize berriz betetzeko. Indar
berriez sendotzeko denon eginahala. Hori behar baitu euskarak, hori behar
baitugu euskara guztion ezpainetan, kaleetan, etxeetan, ziberespazioan,
lantokietan, pantailetan, paperetan nahi dugunok: ilusioa. Eta elkarlana.
Auzolana.
Ilusioa eta elkarlana, inork garai likidotzat definitu dituen gure
gaurko hauek euskaltzaletasunez borborka jartzeko.
Ilusioa eta elkarlana, euskararen lurralde eta esparru juridiko
guztietan ahalik eta erarik bateratuenean gure hizkuntzarentzat etorkizun
bizia irabazteko. Elkarrenganako adeitasunez. Elkartasunez.
Ugari izan dira eta dira han-hemengo herritarrek euskara eskuratzeko
eta lantzeko egindako ahaleginak. Hor dugu euskarak elikagai ezinbestekoa
duen euskaldun berri andana itzela. Hor ditugu seme-alabak euskaraz ikas
dezaten nahi izan duten guraso erdaldunak. Hor ditugu dakiten euskara
ezpainetan dantzatzen ahalegintzen direnak…
Zenbat halako azken hamarkadotan: zenbat ahalegin pertsonal zein
kolektibo, publiko zein herri ekimenekoak. Horiei guztiei zor diegu euskarak
bizi duen errealitatea.
Orain, eta hemendik aurrerako urteetan, euskararen erabilera
etengabe eta bizi-bizi areagotzea dugu langintza nagusi, ezagutzaren
handitzearekin batera euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona
gauzatu dadin. Mingainak dantzan jartzeko premia dugu, eta, bistan denez,
mundu aldakor honetan, kantu eta kontu berriak behar ditugu horretarako.
Bide berriak, bide guztiak

Hala nahi zuen jokatu Lizardi handiak literaturgintzan. Hala behar du
euskarak. Halaxe behar du euskalgintzak ere.
Emankor gertatu dira, bistan denez, ibilitako bide asko. Eta elkarlana
da emankortasun hori auzolanean areagotzeko giltzarria.
Une aproposa da administrazioek eta herri ekimenak auzolanean bide
berriak zabaldu, eta gehiengo soziala euskararen alde egotetik euskararen
alde egitera eramateko. Euskara erabiltzera eramateko.
Une aproposa da euskararen lurralde eta eremu guztietako herri
aginteen arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik sendotzeko.
Erabileraren mesedetan. Eta euskarak elkarlan horien guztien premia du.
Ezinbestez.
Ideien konfrontazioari uko egin gabe, irtenbideak adostuz,
bakoitzaren eginkizun eta erantzukizunekiko errespetuz, elkarrenganako
leialtasunez, eta denok norabide berean bultzatuz.
Bakarka ezinezkoa da. Auzolanean, guztiz ilusionagarria.
365 egun
Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten doinua aldatu,
zuzendariaren eta gainontzeko musikarien laguntza gabe. Euskal hiztun
bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak, gizartearen babesik
izan ezean.
Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean, euskararen aldeko
gehiengo soziala aktibatu behar: euskararen lurralde guztietako
administrazioak zein herri ekimena. Lurralde eta eremu guztietako
erakundeak. Gizarte ekimeneko euskalgintzako taldeak zein bestelako
esparruetakoak. Euskaldun osoak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak.
Malgutasunez. Herri bakoitzaren errealitatera egokituz. Tokiko
eragileekin urratsak adostuz. Parte hartzaile guztiak ahaldunduz.
Euskaltzaletasunaren sua indartuz hala Angelun nola Andoainen,
Barkoxen zein Barakaldon, Eltziegon eta Erronkarin.
Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa
izanen da ala ez da izanen.
Euskararen Eguneko gure konpromisoa, datozen 365 egunotan izan
dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzo.
Euskara auzolana baita.”
Hori ikusita udalbatzak aho batez onartu du.
b) Olaia Nieto zinegotziak adierazi du, aurreko aktan, jasota dagoela
datorren urteko aurrekontuari buruz bilera bat egiteko.
Alkateak erantzun du gogoratzen dela baina oraindik ez dagoela
berririk gai honi buruz.

OHARRA: Eztabaida osoa “www.irura.eus udala-udalbatzak” ezarrita
dago.
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, alkateak 19:50ean eman du
amaitutzat bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta dena
EGIAZTATZEN dut, idazkari gisa.
ALKATEA

IDAZKARIA

