
KULTURA BATZORDEAREN BILERAREN LABURPENA 
2014ko ekainaren 3an 
ORDUA: 19:00 
LEKUA: Udaletxeko batzar gela 
BERTARATUAK: 
1. Pello Iriarte, Dorrea elkartea 
2. Mª Isabel San José, Iruritako Dantzariak 
3. Alvaro Garde, Baztandarren Biltzarra elkartea 
4. Elurre Iriarte 
5. Blanka Bertiz, Elizondoko Abesbatza 
6. Mª Isabel Amorena, Elizondoko Abesbatza 
7. Maite Iturre, Nabaiko zinegotzia 
8. Maitane Maritorena, Bilduko zinegotzia 
9. Ana Larruy, Udaleko Kultura teknikaria 
  
  
EZTABAIDAK ETA ERABAKIAK 
1. Aitzineko aktaren onestea 
2014ko martxoaren 25eko Kultura Batzordearen aktaren laburpena irakurri zen. Batzodekideak 
ados egonik, akta aho batez onetsi da. 

 
2. Dietak eta kilometro-sariak ordaintzeko elkarteen proposamenak. 
Maitane Maritorenak: gaia kontsultatu dugu eta udal gehienek dieta eta kilometrajerik ez dute 
beren deialdietan onartzen. 
Elizondoko abesbatzaren ordezkariak: guk kontzertu bat burutzeko pianista edo organista behar 
dugu, ordaintzen diogu. Hortaz, gure proposamena hau da: 0,30 €/km ordaintzea. Normalean bi 
saio gehi kontzertuaren eguna ordaintzen dizkiogu. Bertze aldetik, elkarlanak egiteko kanpora 
joanez gero, autobusa behar dugu. 
Elurre Iriartek: idazleen ekimenean bakoitzak janaria eramaten du eta idazleak 300 € kobratzen 
ditu. 
Ana Larruyk: aurreko bileran Eduardo Zubikoak proposatu zuen irtenbidea zen emanaldiaren 
fakturan dieta eta kilometrajeen gastuak sartzea, modu horretaz arazoa konpontzen da. 
Dietak eta kilometrajeak ez onartzea erabaki da. 
 
 
3.Diru-laguntzen deialdiaren oinarriak berrikustea eta onartzea. 
Maitane Maritorenak: udaleko idazkariaren arabera Nafarroako diru-laguntzen legea betetzeko 
deialdiren oinarriak berrikusi behar dira. 
Hortaz, ondoko erabakiak hartzen dira: 
- Eskaerak azaroaren 10a baino lehen aurkeztu behar dira. - Gastuak justifikatzeko epea bukatu 
da ondoko urteko urtarrilaren 15a. 
- Ziurtagiriak aurkeztu ondoren, ondoko bi hilabeteetan diru-laguntzaren ordainketa eginen da. 
- Zirriborroaren 8, 9,10 eta 11 artikuluak onartzen dira. 
 
4. Udan museoan bisita gidatuak (EHUrekin hitzarmena). 

Maitane Maritorenak: Euskal Herriko Unibertsitateko Baztango ikasle bati interesatzen zaio 
Museoan praktikak egitea (bisita gidatuak edo unitate didaktikoak), modu horretaz kreditoak 
eginen ditu. Hortaz, Baztango Udalak hitzarmen bat sinatu du Euskal Herriko Unibertsitearekin. 
 
 
5.Batzar Nagusiaren gaineko erakusketa egiteko proposamena. 
Pello Iriartek: “Baztan Natura eta Kultura Bizia” foiletoa egitean, orain dela hilabete bat, 
Batzar Nagusia lantzeko ideia sortu zait. Ideia hau da: udaletxean dagoen bildumari 
balioa ematea. Puriosenearen proiektua egin baino lehen, udaletxean bertan museo bat 



egiteko ideia bazen, bandera, nobletasun-agiria, ordenantzak, eskopetak, tronu eta 
Baztango pertsonaiekin. 
Artxibotik ezin da dokumentaziorik atera, baina ideia da Batzar Nagusiaren 
interpretazioa egitea. 
Batzar Nagusiaren funtzionamenduari esker Baztango historia, XV. gizalditik XIX.era 
aski ongi ikusten da. 
Dena antolatzea erreproduzioak eginez eta panelen bidez azalduko da Batzar Nagusiko 
Aretoa Museoarekin loturik. 
Metodologiari buruz, Dorrea elkarteak egiten duen bezala, hitzaldi batzuk egin ondoren, 
material guztiekin panelak eginen dira. Horretarako lantalde berezi bat sortuko da. 
 
6. Nafarroako Orkesta Sinfonikoaren proposamena 
Maitane Maritorenak: Elena Lacasak, Nafarroako Orkesta Sinfonikoaren ordezkariak, deitu du 
proposamen bat aurkezteko, kontzertu bat Baztanen egitea. Laster Isabel Lakarrekin zuzenean 
harremanetan jarriko da programa gehiago zehazteko. 
 
 
7. Galde eta eskeak 
Pello Iriartek: bada ideia bat Bertako eragileekin “Baztango Natura eta Kultura Bizia” eguna 
ospatzeko. Horretarako, Pruañoren dokumentalekin gai hori lotzeko aukera izanen litzateke, eta 
megalitoak, dolarea… eta abar sartuz. 
 
Bertze aztergairik ez dagoenez, bilera 20:20an akitu da. 
 
 
Baztanen, 2014ko ekainaren 9an. 
 


