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    Atarikoa 
 
2002ko ekitaldia bazter utzita −urte hartan, bilguneak azken hiru hilabeteetan baino ez 
zuelako jardun− bigarren ekitaldia bete du Bizkaiko Toki Erakundeetako Euskara Zerbitzuen 
Bilguneak. Aurten egindakoak honako oroitza-txosten honetan jasota dituzu, bilguneak 
hasiera-hasieratik mahairatu zituen oinarri eta abiaburuen hurrenkeran, hots, koordinazioa, 
prestakuntza, proiektugintza eta esperientzien gordailua. 
 
Labur-labur azalduta, lan-mahaia osatzen duten teknikarien arteko KOORDINAZIOA nabarmen 
sendotu da ekitaldi honetan, lan-mahai bakoitzak idazkaritza teknikoko ordezkari bat izan 
baitu idazkari eta laguntzaile abian jarri diren ekimen guztietan. Lan-mahaien arteko 
koordinazioa ere hobetu den arren, zinez uste dugu arlo hori jorratu behar dela datorren 
ekitaldian. Bestalde, aurrerapauso nabarmenak egin dira erakundeen arteko 
koordinazioan. HPSren proposamenari jarraiki, ekitaldi honetan koordinazio-batzarrak egin 
dituzte HPSko, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariek, 
erakunde bakoitzak kudeatzen dituen programen eta abarren berri zuzena izateko. 
   
PRESTAKUNTZAri dagokionez, esan behar da Alkarbidek berak ez duela teknikarien 
prestakuntza lantzeko saiorik abian jarri aurten, baina teknikarien prestakuntza jorratzeko 
ekimen bi aipatu behar ditugu, bilgunea osatzen duten partaideek bultzatzen dituzten 
heinean: Udal mailan hizkuntza-politika bideratzeko oinarrizko ezagutza ikastaroa [HPS, 
Eudel] eta HIZTEK graduondokoa [HPS].        
 
PROIEKTUGINTZAren arloan, aurten nabarmen igo da koordinatutako proiektuen kopurua, 
baita egitasmootan parte hartutako euskara zerbitzuen kopurua ere. 
 
ESPERIENTZIEN GORDAILUAri dagokionez, Bizkaiko herriotan egin diren kanpaina, ekimen, saio 
eta beste batzen ibili gara. Horrek guztiak argitaratzeko irizpideak HPSko teknikariekin 
adosten ditugunean web gunea elikatuko dugu.    
 
Hurrengo orrialdeetan daukazu bilgunea osatzen dugun guztion eginaren berri zehatzagoa.      
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    Koordinazioa 
 
Atal honetan, Alkarbide osatzen duten kide guztien arteko komunikazio-tresnei eta 
kudeatzailetzari dagozkion jarduerak jorratuko ditugu. Koordinazioari dagokionez, 
Idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko eginkizuna izan dute lan-
mahaien jardunbidea sendotu eta baterako proiektuak aurrera eramatea. Horretarako, lan-
mahai bakoitzak idazkaritza teknikoko ordezkari bat baliatu du idazkari eta bideratzaile 
lanetan. Zeregin horietan, Alkarbide bilguneko idazkaritza teknikoko ordezkariek lau lan-
mahaietako bilera guztietan parte hartu dute, eta harremanetan egon dira etengabe  talde 
bakoitzaren koordinatzailearekin. 
 
2004an, partaideen arteko harreman-protokoloa guztiz finkatuta dagoela, bilgunearen 
postontzia koordinazio-tresnarik behinena da, zalantza barik, Alkarbide bilgunean parte 
hartzen duten guztiek erabil baitezakete. Hala, 2004ko ekitaldian, 731 mezu jaso dira 
postontzian. Alkarpost zerbitzua oso gutxitan erabili da ekitaldi honetan ere, nahiz 
ekitaldiaren erdialdean zerbitzua bultzatzeko ahalegina egin zen. Gorabehera gisa, esan 
dezagun teknikari batzuek arazoak izan dituztela pasahitzarekin, baina horiek ere behar 
den moduan konpondu dira: guztira, 12 mezu bidali dira 2004an horren bitartez. Web 
guneak 7 166 bisita jaso ditu 2004ko ekitaldiaren lehen hamaika hilabeteetan. Azkenik, 
bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren hiru ale (5, 6 eta 7. zenbakiak) 
kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta beste bat (8. zenbakia) argitaratuko da urtea 
amaitu baino lehen.  
 
Aurreko guztia kontuan hartuta, aurtengo datuak eta iazkoak erkatuz gero, esan dezakegu 
zerbitzu guztien erabilerak gora egin duela nabarmen, eta horrek, jakina, mesede handia 
egin dio koordinazioari. 
 
Beste alde batetik, gogoratu dezagun 2001eko urrian argitaratutako Bizkaiko Udal eta 
Mankomunitateetako Zerbitzuak: egungo egoera aztertzetik koordinazio bilgunea osatzera 
izeneko txosten mardula eguneratu eta beste itxura batez sareratzeko lana gauzatu zela 
2003an. Alabaina, hainbat aldaketa izan dira aurten euskara zerbitzuetan: udal batzuetan 
euskara teknikari berriak ditugu; beste batzuetan, berriz, euskara zerbitzua sortu da. Beraz, 
web gunean ageri diren datu batzuk zahartuta geratu dira eta 2005eko ekitaldiaren 
hasieran datu horiek guztiak eguneratu eta euskara zerbitzu berrienak sartuko dira. 
 
 
 

 Bilguneko partaideen koordinazio-tresna nagusiak 
 

 alkarbide@bizkaia.net 
 
 Zalantza izpirik gabe, alkarbide@bizkaia.net postontzia bilguneko partaide guztien 
arteko koordinazio-tresnarik eraginkorrena da. Izan ere, postontziak administrazioko 
leihatila bakarrarena egiten du: teknikariek bertara jotzen dute zalantzak argitu, 
iradokizunak egin edo lan-mahaietan egindako egitasmoak beste mahaietako teknikariei 
zabaltzeko; Alkarbideko idazkaritza teknikoko ordezkariek postontzia erabiltzen dute 
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kanpaina orokorren berri emateko, batzar-deiak egiteko, teknikariek egindako galderei 
erantzuteko, batzarretan jasotako aktak zabaltzeko, Bizkaiko udalerriotan egiten direnen 
berri teknikariei jakinarazteko, edota teknikarientzat garrantzitsua den zeinahi informazio 
zabaltzeko. Beheko taulan jasota dago alkarbide postontziaren balantzea 2004an. 
  
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [731]. 
 

2004 

Urtarrila 48 Apirila 50 Uztaila 42 Urria 72 

Otsaila 60 Maiatza 120 Abuztua 19 Azaroa 133 

Martxoa 56 Ekaina 81 Iraila 50 Abendua − 
 

A eredua B eredua
C eredua D eredua
B. Eragilea Beste

 

Oharrak eta argibideak
Galderak
Erantzunak

 
batua bizkaiera

 
Mezuen jatorria Mezu mota Mezuan erabilitako hizkuntza 

 
 

  Alkarpost zerbitzua 
  
 2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [12]. 
 

2004 

Urtarrila 2 Apirila 0 Uztaila 0 Urria 1 

Otsaila 1 Maiatza 0 Abuztua 2 Azaroa 3 

Martxoa 2 Ekaina 0 Iraila 0 Abendua 1 

 
 

  Alkarbideren web gunea 
  
 3. taula. Alkarbideren web gunean izandako bisita-kopurua [7166]. LANTIK-ek emandako datuak. 
 

2004 

Urtarrila 563 Apirila 454 Uztaila 559 Urria 703 

Otsaila 685 Maiatza 700 Abuztua 484 Azaroa 881 

Martxoa 693 Ekaina 633 Iraila 811 Abendua − 

 
  Agerkaria 

 
 4. taula. Agerkarian argitaratutako edukiak 2004ko ekitaldian.  
 

5. zenbakia – 2004ko martxoa 6. zenbakia − 2004ko ekaina 7. zenbakia − 2004ko iraila 
Euskarazko Eskola aukerakoena 
Mintzalaguna ekimenak hamar 
urte 
Gure artean euskaraz 
Laburrean... 

Euskaraz Blai 
Boga  
Euskararen datu basea 
Etorkinak eta euskara 
Laburrean... 

Euskara en 20 comprimidos 
Bizkaian zehar kantetan 
Euskarazko irakaskuntza 
urtean-urtean sendoago 
Euskara teknikari eta 
zinegotzientzako trebakuntza 



 J a r d u e r e n  O r o i t z a - t x o s t e n a   04  
 

 

 

   

 
 
 
 

4 

ikastaroa 
Laburrean... 

  
  Lan-mahaien jardunbidea 

  
A ereduko lan-mahaiko kideak 6 aldiz batu dira 2004an. 
B ereduko lan-mahaiko kideak 9 aldiz batu dira 2004an. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 10 aldiz batu dira 2004an. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 3 aldiz batu dira 2004an. 
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    Prestakuntza 
 
Alkarbideren ekimena ez bada ere, txosten honetan aipatu behar dugu 2004an gauzatu 
den prestakuntza-ekimen garrantzitsu bat: Udal mailan hizkuntza-politika bideratzeko oinarrizko 
ezagutza izeneko Internet bidezko ikastaroa, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eta 
EUDEL eskutik. Ikastaro hori, batik bat, aukerakoa da euskara arloko zinegotzi eta euskara 
teknikari hasi berrientzat, biei ala biei eskaintzen baitizkie hizkuntza-normalizazioaren 
inguruak hartu beharreko erabakiak hartzeko irizpideak.    
 
Bestalde, hainbat teknikarik bilgunera jo zuten euskalduntze-alfabetatzearen inguruko 
zalantzak argitzeko asmoz. Hori dela eta, Alkarbide bilguneko teknikariak HABEkoekin 
harremanetan jarri eta mintegi bat antolatu zen Bilbon. Mintegian hainbat gai jorratu ziren, 
hala nola euskalduntze-alfabetatzearen etorkizuna, euskararen agiri berriak, diru-laguntzak 
emateko irizpideen osagarritasuna... Gai bakoitza lantzeko, HABEko teknikari aditu bat izan 
genuen hizlari eta alderdi teorikoa azaltzeaz gain, teknikarien galderei ere erantzun 
zizkieten. 
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    Proiektugintza 
 
Proiektugintzari gagozkiola, Alkarbidek hainbat ekintza koordinatu ditu 2004an: 
 

  Euskarazko Eskola Aukerakoena 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoentzako informazio-kanpaina 
Bizkaiko hogeita bat udal eta hiru mankomunitatek bat egin zuten euskarazko 
irakaskuntza bultzatzeko kanpaina batean, Euskarazko eskola aukerakoena leloaren 
harira, 2 eta 3 urteko umeen matrikulazio-aldia hasteaz batera. Udalek liburuxka  bat 
(liburuxkan informazioaz gain udal ordezkariren batek sinatutako gutuna ere agertzen 
zen) igorri zieten adin horretako seme-alabak dituzten herriko gurasoei, Euskal 
Hezkuntza Sisteman egun indarrean dauden irakaskuntza-ereduen gaineko argibideak 
eman eta, hartara, umeak zein eredutan eskolatzeko erabakia hartzen laguntzearren. 
Liburuxkarekin batera umeentzako kamiseta bate ere banatu zuten udalek. Herri 
horietan guztietan, gutxi-asko, 13 000 familiak jaso zuten etxean kanpaina honen 
berri, guztira 16 000 liburuxka eta 13 000 kamiseta banatu ziren. 
 

 Euskaraz Blai ondorengoetaratze kanpaina 
  

Familia dela bitarte, euskararen jarraipena bultzatzeko asmoz, Bizkaiko hogeita bost 
udalek eta hiru mankomunitatek parte hartu zuten Euskaraz Blai leloa daroan 
kanpainan. Kanpainaren parte-hartzaileak aurten jaio berria izan edo / eta 1-6 urte 
bitarteko umeak dituzten udalerri horietako gurasoak izan dira, guztira 20 000 familia 
inguru. Udalek hainbat material banatu zizkieten: ume jaio berrien gurasoei zorionak 
emateko gutuna, umearen ingurune hurbilean euskara sustatzeko aholkuak batzen 
dituen liburuxka eta belakia, eta urtebetetik gorako umeak dituztenei euskararen 
geroratzearen garrantziaz sentiberatzeko gutuna, umearen ingurune hurbilean euskara 
sustatzeko aholkuak batzen dituen liburuxka eta mahukatxo parea.  

 
 

 Oparitu euskaraz  
  

 
 
 
 
 

 
 Euskararazko Produktuen Katalogoa 

 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, Bizkaiko hogeita 
hamasei udal eta lau mankomunitateetan (guztira hirurogeita lau udalerri) 110 000 
katalogo inguru banatu dituzte etxeetan. Katalogoa euskaraz argitaratutako produktu 
berrienak eta horien inguruko informazioa (argitaletxea, prezioa) batzen duen 
argitalpena da. 
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Euskararazko Produktuen Katalogo elektronikoa 
 
Beste hainbat ekimen jarri dira abian 
katalogoaren inguruan: Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntzari esker, katalogoa 
Internet bidez ikusteko aukera egongo da, bai 
udalen web guneetatik abiatuta, bai eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren atarian ere 
(www.bizkaia.net/Kultura/Euskara/eu_euskara
.htm). Horren berri, hainbat udalerritan, 
paperezko katalogoarekin batera bidali den 
gutunean eman da. 

 
 
Ludoteka ibiltaria 
 
Gainera, katalogoaren produktuak jendaurrean erakusteko ludoteka ibiltaria 
antolatuko da Bizkaiko hemezortzi herritan, azaroaren amaieran hasi eta Errege 
egunera bitartean 
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 Etorkinentzako eskuko hiztegia 
 

Azken  bolada honetan gure lurraldera etorkin ugari heldu direla ikusita, Bizkaiko 
hemeretzi udalek egunero erabiltzeko eskuko hiztegi bat argitaratu dute etorkinei 
banatzeko. Egitasmo honen ildotik, 10 000 ale inguru banatu dira. Liburuxka horren 
bidez, etorkinak euren inguruan entzuten duten euskara ulertzeko eta, ahal duten 
neurrian, erabiltzeko bidea eman gura izan zaie. Hiztegian egunero erabiltzen diren 
oinarri-oinarrizko 200 berba batzen dira. Berba horiek zortzi hizkuntzatan agertzen dira 
(euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, portugesa, katalana, galegoa eta arabiera), 
baina horiez gain udalerri bakoitzak aukera izan du beste bi hizkuntza gehiago 
sartzeko euren etorkinen jatorria kontuan hartuta; hori dela eta, udalerri batzuetako 
hiztegietan errumaniera edota wolof ere agertzen da. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Bizkaiko udalerri eta mankomunitateetako merkataritza-egitasmoen jarraipen 
sistema bateratua 

  
Merkataritza arloko egitasmoetan, Alkarbide bilguneak xede nagusia dauka udalez 
gaindiko koordinazioa bultzatu eta aholkularitza ematea euskararen erabilera 
merkataritza esparruan sustatu gura duten udalei. Edozelan ere, esparru horretako 
ekimen ugari egin direnez Bizkaiko herriotan, merkataritza-egitasmo horiek zertan 
diren jakiteko datu-bilketa egin zuen Alkarbidek pasa den ekitaldian. Datu horiek 
guztiak aztertu ostean, bilguneak merkataritza egitasmoetan hainbat jarraipen sistema 
erabiltzen zirela ikusita, adierazle eta aldagai guztiak batu eta denak aplikazio 
informatiko baten batu dira, irakurketa bateratua egin ahal izateko. Horri esker, 
teknikariek argiago antzeman ditzakete desbiderapenak eta hobetu beharreko arloak. 
Egitasmoa garapen-aldian dago oraindik, baina oso harrera ona izan du parte 
hartutakoen artean. 
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 Itzulpen kontrola 
  

Euskara teknikari batzuek behin baino gehiagotan aipatu dute lan-mahaietan euren 
lansaio gehiena itzulpenak egiten ematen dutela; horren berri arduradun politikoei 
eman ahal izateko, bilguneak aplikazio informatiko bat garatu du. Aplikazio horren 
bitartez, udalean egiten diren itzulpenen berri izan dezakete teknikariek; zenbat 
itzulpen egiten diren, nork edo zein arlo edo sailek eskatzen dituen, nolako lanak 
eskatzen dituen (euskaratzea, zuzentzea, gaztelaniaz jartzea, bizkaieratzea...). Eta 
informazio hori izanda, udal administrazioaren lehentasunak ezar daitezke, 
trebakuntza plan bereziak egin edota zuzentze-ekintzak proposatu. Oraindik ez zaie 
teknikari guztiei zabaldu, baina parte hartutakoen iritzia ona da eta jarraitzeko asmoa 
agertu dute. 

 
 Udalerri txikientzako aholkularitza  

 
Ekimen honen ingurumaria azaltzeko, esan dezagun lehenengoz eta bat udal ereduen 
araberako hedapenak ez dituela kontuan hartzen 5 000 biztanletik beherako 
udalerriak (D eredukoak izan ezean). Alkarbideren egiturari begiratuta, ordea, ez da 
aintzat hartu biztanle-kopuruaren irizpidea udalerriak ereduka sailkatzeko; 
osterantzean, Bizkaiko udalerri asko sailkapenetik kanpo geratuko ziren eta. Hala, 
HPSk proposatzen zituen zazpi ereduak (A1, B1, C1, A2, B2, C2 eta D) laura (A, B, C 
eta D) murriztu ziren Bizkaiko udalerriak sailkatu eta lan-mahaiak eratzeko. Edozelan 
ere, egun badira udalerri asko euskara zerbitzurik ez dutenak, batez ere, udalerri 
txikienak. Hori dela eta, bilguneak euskara sustatzeko gutxieneko azpiegitura 
eskaintzen die oraindik ere euskara zerbitzurik ez duten Bizkaiko udal horiei, batik bat, 
udalaren tamaina dela eta, halako azpiegiturarik sortzea beharlekua duten toki 
erakundeei. 
 
Iaz abiatu zen ekimen horren baitan, Galdames (A eredua), Abanto-Zierbena (B 
eredua), Areatza (C eredua) eta Lea-Artibaiko Mankomunitatea (D eredua) ditugu. 
Honakoak dira, hurrenez hurren, aipatu herri-erakundeotan egindako lanak:  
 
GALDAMES: 2005eko ekintza plana, EBPNren ildotik, hango arduradunak emandako 
datuetatik eta Enkarterriko diagnostikotik abiatuta.  
 
ABANTO-ZIERBENA: Euskara Zerbitzua antolatzeko proposamena eta herriko 
hizkuntza-politika bideratzeko aholkularitza. Aurrerantzean, udal administrazioaren 
hizkuntza-diagnosia egingo da. 
 
AREATZA: Euskarazko ekimenak antolatzeko aholkularitza eta 2005eko ekintza plana, 
EBPNren ildotik.  
 
LEA-ARTIBAIKO MANKOMUNITATEA: Euskararen Erabilera Plana izeneko txostena 
eguneratzeko datu-bilketa. Aurrerantzean, txostena gertatu ostean, beharginen 
trebakuntza bideratzeko gaia landuko dugu. 
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    Esperientzien Gordailua 
 
Atal honi dagokionez, hasiera-hasierako asmo bat sareratu zuen bilguneak 2003an: 
udalerrietan euskara sustatzeko egin ohi diren ekintza eta jardueren bilduma, euskara 
zerbitzu guztien eskura jartzeko. Horretarako, atal berezia sortu zen bilgunearen web 
gunean, eta teknikari nahiz arduradun politiko guztiei eman zaie horren berri. Alabaina, 
ezin dugu ahaztu euskara teknikariek EBPNren inguruan jorratutako ekintzen datu-bilketa 
egin behar dutela udalerriko plana kudeatzen dutenean. Hortaz, ekintzon bilketa egin da, 
baina ez da atala elikatuko harik eta irizpideak eta adierazleak HPSko teknikariekin adostu 
arte, lanak bikoiztu ez daitezen. 
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    Egungo egoera eta hemendik aurrerako proposamenak  
 
Gaur egun, 50 euskara zerbitzu daude Bizkaiko Lurralde Historikoan, lau eredutan 
banatuta udalerriaren tipologiaren arabera. Egunetik egunera, Bizkaiko toki erakundeen 
euskara zerbitzuen arteko aldeak apalduz joan diren arren, oraindik ere alde batzuk-batzuk 
daude tamainari dagokionez nahiz teknikariek betetzen dituzten eginkizunei dagokienez.  
 
Oraingo ekitaldian hainbat aldaketa egon dira euskara zerbitzuetan. Bi zerbitzutan teknikari 
berriak daude: Urduña eta Balmaseda/Alonsotegi. Udal elkarte bat desegin da eta orain 
udalerri bakoitzak bere euskara teknikaria du: Bakio eta Meñaka. 
 
Bestalde, euskara zerbitzua sortu da 5 000 biztanle baino gutxiago dituzten hiru herri-
erakundetan: Ea, Elantxobe/Gautegiz-Arteaga/Ibarrangelu eta Markina-Xemein. Azkenik, 
Sestaon eta Zallan ere euskara zerbitzua sortu dute, lehenengoan udal euskaltegiko langile 
bat euskara teknikari lanetan hasi dela eta bigarrenean udalak egindako kontratazioa dela. 
 
Galerei kontu eginda, Arratiako Udalen Mankomunitateko euskara zerbitzua bertan behera 
geratu da eta gaur egun Igorren baino ez dago euskara teknikaria. 
 
Ondoko tauletan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. 
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Udaletako eta udal elkarteetako euskara zerbitzuak 
 

EUSK. (%) BIZTANLE-KOPURUA 

 <5 000 5 000-10 000 10 000-20 000 >20 000 

A eredua  
0-%15 

Alonsotegi 
Urduña 

Balmaseda 
Etxebarri 
Muskiz 
Urtuella 
Zalla 

 
Bilbo 
Santurtzi 
Sestao 

B eredua 
%15-50 Berango Arrigorriaga Ermua* 

Basauri 
Erandio 
Galdakao 
Getxo 
Leioa 

C eredua  
%50-70 

Arakaldo 
Arrankudiaga 
Bakio 
Berriz 
Orozko 
Ugao 
Zaldibar 
Zeberio 

Elorrio Amorebieta-Etxano* 
Mungia Durango 

D eredua 
>%70 

Arrieta 
Ea 
Elantxobe 
Fruiz 
Gamiz-Fika 
Gautegiz-Arteaga 
Ibarrangelu 
Igorre 
Laukiz 
Maruri-Jatabe 
Markina-Xemein 
Meñaka 

Lekeitio 
Ondarroa 

Bermeo 
Gernika-Lumo  

 
 
 

Mankomunitatetako euskara zerbitzuak 
 

EUSK. (%) BIZTANLE-KOPURUA 

 <5 000 5 000-10 000 10 000-20 000 >20 000 

A eredua  
0-%15 Enkarterri   

B eredua 
%15-50 Uribe Kosta  

C eredua  
%50-70 Txorierri    

D eredua 
>%70 UEMA  

 

                                                           
* Ermuko Euskara Zerbitzua, gehienbat, itzulpen zerbitzua da, baina hainbat dinamizazio-lan ere egiten ditu, 

hala nola aisialdi-jarduerak antolatu.  
* Amorebieta-Etxanoko Euskara Zerbitzua, izatez, itzulpen zerbitzua da 
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 EBPN 
                                                                             
Egun, EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA Bizkaiko berrogeita hiru udaletan onartu eta 
hedatze-lanetan ari dira.  

 

 

EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA ONARTUTA IZAN 
ETA GARATZEN DABILTZAN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 

 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

ARRIGORRIAGA 10.849 2.854 26 

GERNIKA-LUMO 14.884 10.315 69 

GETXO 80.269 15.975 20 

MUNGIA 13.403 7.384 55 

ARRIETA 505 407 81 

BALMASEDA 6.928 824 12 

BASAURI 44.124 7.538 17 

BERMEO 16.508 12.503 76 

BERRIZ 4.209 2.352 56 

EA 794 647 81 

ERANDIO 21.954 3.897 18 

ETXEBARRI 6.853 1.014 15 

FRUIZ 342 287 84 

GALDAKAO 28.822 11.136 39 

GAMIZ-FIKA 1.184 900 76 

LAUKIZ 968 473 49 

LEIOA 27.524 5.990 22 

MARURI-JATABE 662 492 79 

MARKINA-XEMEIN 4.604 4.084 89 

MUSKIZ 6.401 1.005 16 

ONDARROA 9.539 7.960 83 

TXORIERRIKO UDALEN MANKOMUNITATEA  

DERIO 4.728 1.321 28 

LARRABETZU 1.504 1.177 78 

LEZAMA 2.055 1.336 65 

LOIU 2.150 922 43 

SONDIKA 3.882 1.302 34 

ZAMUDIO 2.962 1.449 49 
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EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA ONARTUTA IZAN 
ETA GARATZEN DABILTZAN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 

 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

             ENKARTERRIKO UDALEN MANKOMUNITATEA 

ARTZENTALES 645 59 09 

GALDAMES 783 111 14 

GORDEXOLA 1.485 249 17 

GUEÑES 5.697 767 17 

KARRANTZA HARANA 2.837 311 11 

LANESTOSA 281 6 02 

SOPUERTA 2.209 312 14 

TURTZIOZ 512 22 04 

ZALLA 7.706 1.122 15 

                  URIBE KOSTAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 

BARRIKA 1.198 505 42 

BERANGO 5.158 1.484 29 

GORLIZ 4.369 1.484 34 

LEMOIZ 866 537 62 

PLENTZIA 3.559 1.032 29 

URDULIZ 3.041 1.321 43 

SOPELANA 10.376 3.451 33 

 
Beste hiru udalek badihardute EBPN prestatzen.   
  

 

EBPN PRESTATZEN ARI DIREN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

BILBO 342.382 53.051 15 

ORTUELLA 9.488 1.222 14 

URDUÑA 3.879 753 19 
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Bi mankomunitatetan, berriz, EBPN lantzeko egitasmoa bertan behera geratu da. 
 
 

BERTAN BEHERA GERATU DIREN AHALEGINAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA  

ARANTZAZU 282 244 87 

AREATZA 1.007 617 61 

ARTEA 630 531 84 

BEDIA 971 578 60 

DIMA 1.029 907 88 

IGORRE 3.777 2.774 73 

LEMOA 2.607 1.618 62 

UBIDE 161 106 66 

ZEANURI 1.115 996 89 

DURANGALDEKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA  

ABADIÑO 6.684 3.500 52 

ATXONDO 1.403 947 67 

DURANGO 24.277 10.991 45 

ELORRIO 6.983 4.112 59 

IURRETA 4.053 1.987 49 

IZURTZA 264 228 86 

MAÑARIA 445 403 91 

OTXANDIO 993 742 75 

ZALDIBAR 2.824 1.409 50 

 
Amaitzeko, bederatzi udalek eskaera egin dute 2005ean lantzeko. 
  
 

EBPN 2005erako PRESTATZEN ARI DIREN ERAKUNDEAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

AMOREBIETA-ETXANO 15.779 8491 54 

DURANGO 24.277 10.991 45 

ELANTXOBE 
(Ibarrangelu eta Gautegiz-Arteagarekin batera 
prestatuko dute. Maila teknikoan lanean hasi 
barik) 

439 409 93 

ELORRIO 6.983 4.112 59 
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EBPN 2005erako PRESTATZEN ARI DIREN ERAKUNDEAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

GAUTEGIZ-ARTEAGA 
(Ibarrangelu eta Elantxoberekin batera 
prestatuko dute. Maila teknikoan lanean hasi 
barik) 

824 662 80 

IBARRANGELU 
(Elantxobe eta Gautegiz-Arteagarekin batera 
prestatuko dute. Maila teknikoan lanean hasi 
barik) 

528 450 85 

OROZKO 
(Ugao eta Zeberiorekin batera prestatuko dute) 2.041 1.226 60 

UGAO 
(Orozko eta Zeberiorekin batera prestatuko 
dute) 

3.999 1.458 37 

ZEBERIO 
(Ugao eta Orozkorekin batera prestatuko dute) 965 789 82 

 
Hemendik aurrerako proposamenak 
 

 Aurten, erakundeen arteko koordinazioan aurrerapauso nabarmenak egin direla 
 kontuan hartuta, Alkarbide bilguneko teknikariak elkarlanean arituko dira HPS eta 
 Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariekin, egitasmo orokorrak lantzen, esate 
 baterako, ondorengoetaratzea. Koordinazio horretan, EBPN hartuko da lan-
 esparrutzat herriotan gauzatzeko proposatzen diren ekimen guztietan.        
 

 Ekimenak gauzatzeko metodologia hobetu behar da, batik bat, bilgunetik kanpoko 
 batek (adibidez, publizitate-agentzia batek) parte hartzen badu ekimenean. 
 

 Bizkaiko lurraldean, euskara zerbitzurik gabeko udalerriei gutxieneko azpiegitura 
 eskaini udalaren hizkuntza-politika aurrera atera dezaten. Ildo horretan, Alkarbide 
 ahaleginduko da udalerri horiek ere bilgunera erakartzen eta euskara zerbitzuen 
 sareko partaide bihurtzen. 
 

 Lan-mahaien arteko koordinazioa gehiago landu behar da datorren ekitaldian. 
 Abiapuntu gisa, ALKARBARRI [Lan-mahaien jarduera hilean-hilean jasotzen duen 
 berripapera] eta AGENDA [Bizkaiko euskara zerbitzu guztien lan-egutegia] bi tresna 
 erabiliko ditugu horretarako.  
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L K A R B A R R I  

 
Alkarbide bilguneko lan-mahaien jardueraren berri 

 

2 0 0 5 e k o  u r t a r r i l a  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

u r t a r r i l a  
 

a m e e b z d 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

 

 

A lan-mahaia   
 
 
 

 

B lan-mahaia   
 
 
 

 

C lan-mahaia   
 
 
 

 

D lan-mahaia    
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    Euskara teknikarien ekarpenak 
 
Txostenaren osagarri, aurtengo balantzea egiteko eskatu genien teknikariei. Hauek dira 
jasotako iritzi eta iradokizunik aipagarrienak:   
 
 Alkarbide bilguneak, oro har, EBPN jarraitu behar du, bertan azaldutako helburu 

estrategikoak, neurriak eta ekintzak landuz. 
 Lege babesari dagokionez, euskararen inguruko ordenantzak behar-beharrezkoak 

dira. Udalean berriki onartutako EBPN planetan ordenantzen inplementazioa 
agertzen da, eta Alkarbidek eredua eskaini ezean, udal bakoitzak bere bidea jarraitu 
beharko du. 
 Zenbait ekimen aurrera eramatea herri txikientzako gaitza da, Bizkaia mailan ezean, 

eskualde edo mankomunitate mailan egitasmo bateratuak egin beharko lirateke 
(kanpaina ibiltariak-edo). 
 Lan-mahaien arteko koordinazioa hobetu beharko litzateke. 
 Prestakuntza informazio hutsa izatetik formazioa izatera pasatu beharko litzateke, 

landu beharreko gaien artean: EBPN, Kirola... 
 Antolatu diren kanpaina batzuk denboraz nahiko estu, epeen aldetik erosotasun 

handiagoz jokatu beharko genuke. 
 Barne funtzionamenduari dagokionez, bilera gutxiago egitea begi onez ikusten da eta 

baita horren ordez gai konkretuak lantzeko lan-talde txikiak antolatzea ere. 
 Udal barruko funtzionamenduari dagokionez, inplikazio falta ikusten da, hirigintza, 

behargintza, kirola, gazteria... izeneko atalek euskara bere gain hartu beharko lukete. 


