
● Filosofiaren 3 ardatz: 
◦ Ahalik eta parte-hartzaileen izatea (bilerekin hasten garenean portaleatzen da deialdia, 

kale guztietako komertzio eta tabernetatik pasatzen gara...); 
◦ Autogestioa: aurten 200etik gorako komertzio eta taberna txikien ekarpenak ditugu 

(dirua bai, baina gehien bat generoa, ondoren saskiak egiteko, edota ekimen bat 
antolatzea) 
▪ 2011ko boletoetan 100 bat komertzio – 2013koetan 160 – 2015ekoetan 190) 
● Saskiak – 12 saski – boletoak saskia eskaparatean jarrita daukaten komertzioetan 
● Zozketa – ekainaren 30ean guatekean 

◦ Alde Zaharraz harro gaudela (Auzo harrotasuna!) 
 
● Funtzionamendua: 
◦ Asteazkenero asanblada bat biltzen da, norbanako, auzokide, komertziante, kolektibo, 

tabernariek proposatzen dutenak jaso eta programazioan sartzen dituen; 
◦ Aparte: txupina, aldarrikapen altxorra, kaleko bazkaria, guatekea, umeen eguna, 

zaharren eguna – antolatzen ditu! 
◦ MUNDU GUZTIA ONGI ETORRIA DA; 
◦ urtez urte asanblada aldatzen eta gehitzen joan da. 

 
● Aurten indar berezia autogestioa eta auzo elkartasunari, Santo Domingo kaleari elkartasuna 

adieraziz 
◦ leloa: “Hortxe duzu aukera, izan domingera! ¡Contra el abondono institucional 

solidaridad vecinal!” 
 

● Aurten programazioan: 
◦ aipatzekoak: 
▪ Auzolana Pilotalekuaren 10. urteurrena - ¡10 años dando la chapa! 
▪ Txupina – ekainak 25, astelehena, 18:00etan Brulleriasen; 
▪ Gazte eguna – ekainak 27, asteazkena 
▪ Ekainak 28 – TransBolloMari borroka eguna  
● “Kapitalismo arrosari sua! ¡No estamos en venta!” - Gasteizko manirako blokea 

alde zaharretik 
▪ Umeentzako jarduerak 
● umeen krossa - ekainak 28, 18:30tan fariñas 
●  ginkana - ekainak 29, ostirala (goizez) 
● beste jarduerak: kirol partidak, goianeko batukada... 

▪ belaunaldien arteko ekimenak 
● ekainaren 27, asteazkena - “Nola ikusten nauzu? Adin ezberdinak isladatzen. 

Pintando el reflejo de la sabiduría” 
▪ Aldarrikapen altxorra – ekainaren 30ean, larunbatean - apuntatzeko: 

harrozaharraz.ginkana@gmail.com 

● lehenengo urtetik ezinbestekoa! 
▪ Kaleko bazkari autogestionatua 
● Aurten: Sto. Domingo 

▪ Tabernen kontzertuak: Parral, Bode, Herre 74, Karma... 
▪ Tailerrak: comunicación no violenta, osasunaren autogestioa, kontakt... 
▪ Hitzaldiak: Tortura salatu eta prebenitzeko batzordeak egindako txostenaren 

aurkezpena, Zapateneok asteburuan burutuko duen azoka alternatiboko hainbat 
hitzaldi eta liburu aurkezpen... 

 
 


