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EUSKAL SELLUZALE ELKARTEEN BATERAKUNDEA 
FEDERACIÓN VASCA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

FEVASOFI - ESEBA 

                           
 

FEVASOFI-ESEBAK ELGOIBARREN 2023/01/21 EGINDAKO OHIKO 
BATZARRAREN AKTA 

 
2023ko urtarrilaren 21ean, 11: 00etan delarik, FEVASOFI-ESEBAren Urteko 

Batzarra bildu da Elgoibarko Altzolatarren Dorretxea eraikinean, kargua uzten duen 
Zuzendaritza Batzordeko kide hauekin: 
 

Juan Manuel Cerrato jauna   Lehendakaria 
Víctor Gil jauna    Lehendakariordea 
Gaizka Sola jauna    Idazkaria 
Carlos Hernández    Diruzaina 
And. Begoña Imaz    Tematika 
José Luís Perelló jauna  Numismatika 
 

  
 Eta Vitoria-Gasteiz, Agurain, Amurrio, Eibar, Elgoibar, Donostia, Irun, Barakaldo, 
Getxo eta Portugaleteko elkarteen ordezkariak, eta, kide gonbidatu gisa, Gaztela eta 
Leongo Federazioko presidentea, Javier Castro jauna, eta Kantabriako Federazioko 
lehendakariordea, J.A. Gutiérrez jauna eta Ángel Leizaran de Cáceres jauna. 
 

Horren aurretik, kargua uzten duen Juan Manuel Cerrato jaunak eskerrak eman 
zizkion Elgoibarko sozietateari, beste urtebetez hartzeagatik, kargua uzten duen 
zuzendaritza-batzordeari, egindako lanagatik eta kargua betetzen laguntzeagatik, eta 
guztiei, elkarrekin egindako 25 urteengatik. 
 

Ondoren, gai-zerrenda eztabaidatu dute, deialdiaren arabera. 
 

 
 

1. Aurreko akta irakurri eta onartzea 
 

Aho batez onartu da. 
 

2. Kontuen txostena 
 

Aurreko diruzainak, Carlos Hernández jaunak, kontuen egoerari buruzko 
azalpen zehatza eman du, eta planteatzen zaizkion zalantza guztiak argitu ditu. 
Bertaratutakoek aurretik azaldutako guztiaren berri dutela onartu dute aho batez. 
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3. Zuzendaritza Batzorde berriaren aurkezpena 

 
Javier de Sebastián lehendakari berriak hartu du hitza eta Zuzendaritza 

Batzorde berria aurkeztu du. Honela geratu da osatuta: 
 
 

Marian Municio and.   Lehendakariordea 
Diego Aguilar jauna    idazkaria 
Mikel Ugalde jauna    Diruzaina 
Clemente Lobato jauna  Diruzainordea 
Juan Manuel Cerrato jauna   Epaimahaiak eta Liburutegia 
Enrique Viruega jauna   Historia eta historia tradizionala 
Gaizka Sola jauna   Gaia 
And. Ainhoa Bernardo jauna   Gazteria eta Bildumagintza Berriak 
And. Mª Ángeles Angulo jauna  Erakusketak eta Jarduerak 
José Antonio Moreno jauna  Numismatika  
Tomás Angulo jauna    Biltegia eta mantentze-lanak 
José Antonio Gaspar jauna   Web orria 

 
Eta, kanpoan, kontu-ikuskatzaile gisa, Carlos Hernández jauna. 
 
4. Sozietateen 2023. urterako balizko erakusketak 
 
Elgoibarren, urtarrilaren 14tik 21era, XLIII erakusketa egingo da, Morkaiko 

Leizarpe espeleologia taldearen 50. urteurrena gaitzat hartuta. 
Getxon, urtarrilaren 23tik 30era, Madre Divino Pastor ikastetxean eskola-

erakusketa egingo da. Martxoaren 8an, emakumeei buruzko erakusketa egingo da, eta 
maiatzaren 25etik 28ra, Euskadi gaiari buruzkoa. 

Irunen, ekainaren 13tik 16ra, erakusketa numerikoa eta beste bildumagintza 
batzuk. 

Barakaldon, ekainaren 19tik 24ra, Clara Campoamorren, Retuerto Sport eta 
Union Sport de San Vicente taldeen mendeurreneko futbolaren gaia. Irailean eta urrian 
Zuazo ikastetxeko erakusketa. 
Topaketa filatelikoak MontesClarosen ekainaren 2tik 4ra. 

Portugaleten, ekainean, José María Ortuondo liburutegiaren inaugurazioa 
Elkarte filatelikoan. Liburutegirako dohaintzak onartzen dira eta Juan Manuel Cerrato 
jaunaren eta Enrique Viruega jaunaren hitzaldiak izango dira. Urrian, Portugaleteko 
atletismo klubaren 50. urteurreneko kirolei buruzko erakusketa filatelikoa eta beste 
bildumak egingo dira. 

Gasteizen, Arabako Sozietatearen 75. urteurreneko datarik gabeko urrian. 
 
Amurrion, azaroaren 11tik 25era, ez dakigu gaia. 
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Eibarren, azaroaren 26tik abenduaren 3ra, gairik gabe, eta esan du turismo-
zigilu-marka bat eskatu duela. Agurainen zalantzak daude, baieztatu gabe. 

Javier de Sebastián jaunak esan du erakusketetarako beira-arasetan interesa 
duen edozein sozietate harremanetan jar dadila Tomás Angulo jaunarekin. 

Puntu horren barruan, Juan Manuel Cerrato jaunak azaldu zuen Eusko 
Jaurlaritzako sail batekin hizketan ari dela Frantziako Tourrari buruz hitz egiteko, zigilu-
marka bat ateratzeko eta 2.000 €inguruko ekarpena eskatzeko, baina orain arte ez 
zekiten ezer; beste aukera bat da guk zigilu-marka bat ateratzea. Javier de Sebastián 
lehendakariak esan dio Víctor Gil jaunari ea prest egongo litzatekeen horretarako, eta 
berak erantzun dio ideia bat duela. Juan Manuel Cerrato jaunak erantzun du ezagutzen 
duela Madrilen horrelako gauzak egiten dituen jaun bat, eta berriro hitz egingo duela 
Eusko Jaurlaritzako sailarekin, zer esaten duten ikusteko. 

 
5. Web orria 
 
Víctor Gil jaunak cookieei buruz galdetu du. Web-orrian José Antonio Gaspar 

jaunari galdetuko zaio, bera baita orria daramana. Carlos Hernández jaunak esan du  
34 € ordaindu direla lehen 300 € ateratzen zena, izan ere, badirudi orriak sartu eta 
esteka bakarrik ordaintzeko lekua duela. Bazkideen bildumak orri zaharretik berrira 
deskarga daitekeen web orrian jartzeaz hitz egin du. Victor Gil jaunak erantzun dio 
orrialdeak ez duela lekurik eta .Mikel Ugaldek erantzun du dauden bildumen zerrenda 
igoko duela. 
 
 6. Galde-eskeak 
 

Enrique Viruega jaunak aurten Euskophill non izango den galdetu du. Aurten ez 
dagoela erantzun du, eskualdekoa bi urtean behin izango delako, hau da, 2024an. Hala, 
erakusketa batzuetan txanponak ere ikus badaitezke, hasiberriei gaia ezagutarazteko 
eta numismatikoak filatelikoekin lotzen saiatzeko hitzaldiren bat eman daitekeela esan 
du. José Luis Perelló jaunak erantzun du haiek numismatikarako mahaiak utzi ohi 
dizkietela beste elkarte batzuei, eta gaiari buruz libururen bat idatzita duela aipatu du. 
Carlos Hernández jaunak gaineratu du Irungo sozietateak 35 €-ko mahaiak utzi dituela 
mantentze-lanengatik. 

Era berean, Enrique Viruega jauna harremanetan jarriko da Posta Historiarako 
eta Historia Tradizionalerako elkarteekin, jardunaldiak egiteko eta gai horri buruzko 
prestakuntza jasotzeko. 

Elorrioko sozietateari buruz esan da ez dagoela oso argi jarraituko duen ala ez. 
Juan Manuel Cerrato jaunak esan du duela bi hilabete baja eskatu dutela dirudiela. 
Alberto Elizondo jaunak esan du ea Federazioa arduratu den haiengatik, eta Juan 
Manuel Cerrato jaunak erantzun du bai lagundu zaiela Juan Manuel Cerrato andreak 
gehitu duenari eskatu dioten guztian. Begoña Imaz, emandako laguntzaren fede 
ematen duena. 
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Begoña Imazek and., akta eta puntuazio-orri guztietan data jartzeko eskatzen 
du. 

Galdetu dute ea ikastetxe gehiagorengana jo daitekeen hitzaldi filatelikoak 
emateko, nahiz eta aurkezpena euskaraz egin, eta gainerakoak gaztelaniaz, gaur egun 
ezin baitugu dena euskaraz egin, emango lituzketen pertsonek ez dutelako 
menderatzen. 

Gaizka Sola jaunak pen bat eman dio idazkariari, aurreko aktekin, eta José Luis 
Perelló jaunak, berriz, orri bat, bera zuzendari izendatzeko aktarekin. 

Javier de Sebastián jaunak gogorarazi du posta-gutunazalak dituela nahi 
dituzten sozietateetarako, eta doan direla. 

 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, amaitutzat eman da bilkura Elgoibarren, 

2023ko urtarrilaren 21ean, larunbata, 12: 15ean. 
 
 
 
 

Lehendakaria         Idazkaria 
Javier de Sebastián        Diego Aguilar 


