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HERRI-OSTATUAREN KUDEAKETA ETA ESPAZIOAREN
ANTOLAKETA ERABAKITZEKO PARTAIDETZA-PROZESUA

Irurako herritarrek Zahar Etxea zena herri-ostatua izatea
erabaki zuten 2020ean hiru udal-eraikinen egokitzapena eta
erabilpena erabakitzeko egindako partaidetza-prozesuan.
Herriko plazan kokatua, herriari bizitza emango dion espazio bat
izatea eskatu zen, ostatu jardueraz gain bertan formatu txikiko
kultur-ekitaldiak egiteko aukera eskainiko zuena. Testuinguru
honetan, Irurako Udalak partaidetza-prozesu berri bat martxan
jarriko du herritarrekin batera herri-ostatuaren kudeaketa-eredua
definitu eta espazioaren antolaketa adosteko.
Helburu Nagusia Irurako herritarren artean herri-ostatuaren
kudeaketa-eredua eta espazioaren antolaketa adostea izango da.
Helburu nagusiaz gain, beste helburu zehatz hauek izango ditu
partaidetza-prozesuak:
· Irurarrek zer nolako herri-ostatua nahi duten ezagutu eta
zein balioren gainean eraiki behar den lehenestea.
· Kudeaketa-eredu desberdinak ezagutu eta herritarren
erantzunkidetasunean sakontzea.
· Kudeaketa-eredua definitu eta ezinbesteko funtzionamendu
baldintzak eta egiturak adostea, herritarren arteko elkarlana
sustatuz.
· Espazioaren banaketa irudikatu eta egin beharreko obrak
adostea.
· Udalaren eta herritarren arteko zubiak eraikitzen jarraitzea,
gauzak elkarrekin landu eta erabakitzeko kulturan sakonduz.
· Herri-nortasuna sendotzea eta Irurarren bizi-kalitatea
handitzea.
· Parte hartzeko kultura zabaltzea.

Otsailak 13 FRANKENSTEIN

NOTA
Toda la información en castellano en
www.irura.eus o en la oficina de cultura

euskara

castellano
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20/ igandea 17:30 Kulturunean

AIOKO ikuskizuna
Itzalak – Titereak – Ahozkotasuna

13/ igandea 17:30 Kulturunean
FRANKENSTEIN

Frankik, Frankensteinen Monstruoak, erabaki du isolatuta
eta gizartetik urrun dagoen leku bazter batean bizitzea,
besteengan eragiten duen efektuaren beldur delako.
Baina egun batean, “NI” azalduko da; dibertigarria, ausarta,
irudimentsua, eta frankik bere burua babesteko sortu duen
mundua hankaz gora jartzeko mehatxua dakarrena.
Hasiera batean mesfidantza, dago. Baina, piskanaka, jakin-mina,
enpatia, eta adiskidetasuna ekarriko ditu. Bere buruaz harro
egoten eta besteengan eragiten duen efektoari beldurrik ez izaten
lagunduko dio Frankiri kanpotik etorritako pertsonai honek.
· Euskaraz
· Haurrei zuzendua
· Gonbidapena eskatzen du

14/ astelehena 17:00

Herri eskolako aretoan

HERRI-OSTATUAREN
KUDEAKETA ETA
ESPAZIOAREN ANTOLAKETA
ERABAKITZEKO
PARTAIDETZA-PROZESUAREN
AURKEZPENA
· Gazte eta helduei zuzendua

18/ ostirala 18:30 Herrian zehar
KALDEREROAK

Kaldereroen kalejira
Kulturunetik aterata.
· Publiko guztia
(Loatzo Musika Eskolak
antolatuta)

Istorio honen bi protagonisten bitartez ezagutuko ditugu
haien herriko komunikazio eta zaintza arazoak. Bidai
honetan abenturak,
emozioak, sorpresak,
eta argiz beteriko itzalak
aurkituko ditugu.
· Euskaraz
· Haurrei zuzendua
· Gonbidapena
eskatzen du

21/ astelehena Arratsaldez Herri eskolan
ODOL EMATEAK

Covid-19ak eragindako egoerak behartuta,
Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartetik
zurekin harremanetan jarriko dira
txanda eskaera egiteko.
(Irurako Odol Emaileen
Elkarteak antolatuta)

ESKULAN IKASTAROA
HELDUENTZAT

Urtarrilaren 31tik astelehenero
eskulan ikastaroa helduentzat
15:00tik 16:30era. Izen-ematea eta
informazioa: kultura bulegoan.

LILATOIERAKO KAMISETAK SALGAI

Lilatoierako Irura Moretuz emakume
taldearen kamisetak erosteko
izen-ematea Xare okindegian,
Trinkete tabernan edo
irurakoemakumeak@gmail.com
korreora mezua bidaliz
otsailaren 8a baino lehen.
Prezioa: 12€
Kamisetak jasotzea: Martxoaren
2 eta 4an herri eskolako gela
borobilean 16:30etatik 19:00etara.
(Irura Moretuz Emakume taldea)

