
 

 

Apartado Correos 20047 DEUSTO 48080 BILBAO 

 

 
Bilbao, 2022ko urtarrilak 28 

 
 

Elkartekide horiek: 
 
Duela urtebete, galdu genuen “normaltasuna” berreskuratzeko asmoz idatzi genizuen, eta, 
denbora luzea igaro arren, oraindik ez dugu lortu, zerbait hobetu dugula aitortu arren. 
 
Urtero bezala, urteko kuota helbideratzera animatzen zaituztegu. Izan ere, sistema hori 
erabiliz, dena da abantaila, bai zuentzat, afiliatuentzat, baita dirua eta eragozpenak aurrezten 
dituen elkartearentzat berarentzat ere. Urte honetarako kuota, Batzordearen erabakiaren 
arabera, 2021ean ez baitzen Batzarrik izan, aurreko urteetakoa 10 euro mantentzea 
erabaki zen. Otsailaren erdialdetik aurrera kobratuko dira ordainagiriak. Nahiz eta gure 
gomendioa izan, bankuen bidez sartu nahi dutenek, hurrengoetan egin dezakete:  BBK   
ES90 2095  0113  11  9100120731 edo C. LABORAL  ES55  3035  0057  94  0570001124. 
 
Zuzendaritza Batzordearen azken bileran erabaki zen ekitaldi antolatuetan parte hartzen 
duten bazkide guztiei, hala kulturalei nola aisialdikoei, behar bezala txertatuta egoteko 
beharra gomendatzea, gainerako parte-hartzaileekin solidarioak izateko. Bakoitzaren iritziak 
errespetatzen ditugu, baina gehiengoaren nahiarekin bat egin eta gomendatutakoa bete nahi 
dugu. 
 
Otsailaren 15ean, 20:00etan, Elkartearen Urteko Batzarra egingo da, bigarren deialdian, 
honekin batera doan gai-zerrendaren arabera. 
 
HIRIGINTZA. San Pedro Plaza birmoldatzeak (Auzo-Bihotzak) eta Agirre Lehendakariaren 
hobekuntzak bere lan-erritmoari jarraitzen diote, eta hilabete batzuk barru obrak bukatutzat 
emango dira eta egindako hobekuntzez gozatu ahal izango dugu. 
2019/2023 Auzokide Planean aurreikusitako hurrengo obren helburua Agirre Lehendakaria 
hobetzea da, Rafaela de Ibarra eta Juan Bosco plazaren artean. 
 
KULTURA. Hitzaldia. Otsailaren 23an, 19:00etan, Bidarteko Udal Zentroko ekitaldi-
aretoan, AUSAZKO JOKOAK: JOKALARIEN OHITURAK ETA PROFILAK hitzaldia izango 
dugu. Zuzendaria: AIDÉE BARANDA ORTIZ, Jokoaren Euskal Behatokiko EHUko 
ikertzailea. Sartzeko, araudia betez, beharrezkoa da Covid ziurtagiria izatea, sarreran 
eskatuko dena. 
 
AISIA. Mendi-irteerak eta mendi-ibiliak normaltasunez egiten ari dira, pandemiaren aurreko 
zenbakien oso antzeko kopuruarekin. Gogoan izan jarduera horietan interesa dutenek 
Maiterekin (656719407) mendi-ibilietarako eta Jesusekin (656493034) mendi-irteeretarako 
harremanetan jarri behar dutela. 
Asteburuko ibiltariek badute asmo handiko proiektu berri bat. Ibilbidea: Tippi–tapa, tippi–
tapa. Zazpi Hiribururak. Urtarrilaren 29an eta 30ean hasiko dira, Bilbao-Larrabetzu-
Gernika etapekin. Hilean irteera bat egitea aurreikusten dute, eta urtebetetik gora luzatuko 
da, programatutako ibilbidea 30 etapakoa baita. Jarduera honen koordinatzailea Josean da 
(630558827). 
 
Agur bero bat 

“Deusto” Senide Elkartea 


