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    Atarikoa  
 
 Alkarbideren bosgarren ekitaldia dugu aurtengoa. Oroitza-txosten honetan jaso 
ditugu Alkarbidek aurten egindakoak honako hurrenkera honetan: koordinazioa, 
proiektugintza eta prestakuntza. Hona hemen labur-labur aipatutako arlo bakoitzean 
landutakoak:  
 
 KOORDINAZIOAri dagokionez, ekintzarik aipagarriena dugu lan-mahaiez gaindiko 
harremanak landu izana ekitaldi honetan, egitasmo jakin batzuk bideratzeko. Izan ere, 
lan-mahai barruko eta lan-mahaien arteko koordinazioa nahiko finkatuta dago. 
   
 PROIEKTUGINTZAren arloan, nabarmen igo da lan-mahaiek eurek abiatutako 
egitasmoak, 2005eko ekitaldikoen artean. 
 

PRESTAKUNTZARI dagokionez, aipatzekoa da urtarrilaren 27an egindako 2006ko diru-
laguntzen gaineko mintegia. 
 
 Azkenik, esan behar da Bizkaiko Foru Aldundiak atari berria atontzen diharduela 
eta Alkarbideren webgunea hara migratzeko lanetan dabiltza teknikariak. 
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    Koordinazioa 
 
Koordinazioari dagokionez, idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko 
eginkizuna izan dute lan-mahaien jardunbidea sendotzen eta baterako proiektuak aurrera 
eramaten. Zeregin horretan, lan-mahai bakoitzak idazkaritza teknikoko ordezkari bat  
izan du idazkari eta bideratzaile lanetan lehen sei hilekoan, baina bigarrenean idazkari 
bakar batek hartu du C eta D lan-mahaien gidaritza. 
 
2006an ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi 
honetan, 1 798 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [1798]. 
 

2006 

Urtarrila 165 Apirila 130 Uztaila 112 Urria 157 

Otsaila 197 Maiatza 224 Abuztua 20 Azaroa 157 

Martxoa 296 Ekaina 214 Iraila 92 Abendua 34* 
 
* Abenduko datua behin-behinekoa da.  

 
Hona hemen taldez taldez (A, B, C, edota D lan taldeak) zein izan den mezuen jatorria 
eta mezuetan gehienbat erabilitako hizkuntza (bizkaiera, batua, gaztelania)  
 

A

BC

D

Bestelakoak

 

Herrikoa

GaztelaniaBatua

 
Mezuen jatorria Mezuen  hizkuntza 

 
Urtez urte gehitu egin da postontzian jasotako mezu kopurua. Hona hemen 2002. urtetik 
Alkarbideren postontziak izandako bilakaera.  
 

2002 2003 2004 2005 2006

 



 J a r d u e r e n  O r o i t z a - t x o s t e n a   06  
 

 

 

   

 
 
 
 

3 

Alkarpost zerbitzua oso gutxitan erabili da ekitaldi honetan ere, nahiz eta behin eta 
berriz teknikariei zerbitzuaren berri eman eta zerbitzua erabiltzera bultzatu, teknikariek 
nahiago izaten dute euren zalantzak Alkarbideko idazkaritza teknikoko ordezkariei 
jakinaraztea eta euren bidez bideratzea. Gorabehera gisa, esan dezagun teknikari 
batzuek arazoak izan dituztela pasahitzarekin, baina horiek ere behar den moduan 
konpondu dira, teknikari berriei ere pasahitza bidali zaie eta nola erabili behar duten 
azaldu zaie, hala ere guztira, Alkarpostera 7 mezu bidali dira 2006ean, iaz baino 5 
gutxiago. 
 
2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [8]. 
 

2006 

Urtarrila 1 Apirila 0 Uztaila 0 Urria 0 

Otsaila 4 Maiatza 0 Abuztua 0 Azaroa 2 

Martxoa 0 Ekaina 0 Iraila 0 Abendua 1* 
 
* Abenduko datua behin behinekoa da. 
Txostena idatzi orduko ez dugu jaso webgunera egindako bisiten kopuruaren datua. 
 
Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren hiru ale (13, 14 eta 15. zenbakiak) 
kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta beste bat (15. zenbakia) argitaratuko da 
urtea amaitu baino lehen, gainera lehen agerkari digitala izango da. Orain arte, 
Alkarbideren web gunean jartzeaz gain, paperean bidaltzen izan dugu; baina egungo 
teknologia berrietara egokitu asmoz paperezko euskarria alde batera utzi eta euskarri 
elektronikoari bidea zabalduko diogu. 
 
 3. taula. Agerkarian argitaratutako edukiak 2006ko ekitaldian.  
 

13. zenbakia – 2006ko martxoa 14. zenbakia − 2006ko ekaina 156 zenbakia − 2006ko iraila 

. Diru-laguntzen mintegia  

. Ez dakigu euskaraz, nola 
lagundu ahal diegu seme-alabei 
elebidun izaten?  
. Berbalagun Enkarterrin  
. Harrapazank 
. HPSren egitura berria 
. Irakurzaletasuna bultzateko 
agenda 

. Zeurea da aukera: jarraitu 
euskaraz 
. Ume elebidunak: hitzaldiak  
. Euskara aireportua eta Ku-ku  
. Bilboz badakit  
. Merkataritza suspertzen: 
Galdakao, Markina-Xemein eta 
Getxo 

. Gaztea izan eta euskara ahoan  

. Osatuz 

. Lanhitz  

. Etorkinentzako gida-liburua 

. Paperezko azken agerkaria  

. Sareko euskarazko produktuen 
katalogoa 

  
  Lan-mahaien jardunbidea 

  
A ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2006an. 
B ereduko lan-mahaiko kideak 9 aldiz batu dira 2006an. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2006an. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 5 aldiz batu dira 2006an. 
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    Proiektugintza 
 
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2006an 
koordinatutako ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 
Euskararen ondorengoetaratzea 
 

  1+1 = bi 
 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen 
gurasoentzako sentiberatze-kanpaina hau 2-3 urteko 
umeen eskolatze-aldia hasteaz batera zabaldu ohi da. 
Umeak eskolan lehen aldiz matrikulatzen dituzten 
gurasoei gure hezkuntza-sareko eskolatze-ereduen berri 
ematen zaie euskarazko irakaskuntzaren alderdi onak 
azpimarratuta. Bizkaiko hogeita bat udal eta hiru 
mankomunitatek bat egin dute euskarazko irakaskuntza 
bultzatzeko kanpaina honetan. 

 
Kanpaina honen sustatzaile izan diren udalerrietan 725 000 lagun inguru bizi dira eta 
haietarik 15 000 familiak jaso dute kanpainaren berri etxean. Gainera, udalerri 
batzuetako ikastetxeetan ere eskuratu ahal dira liburuxkak.  
 
Hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak: gure hezkuntza-sistemak darabiltzan 
ereduei buruzko argibideak eskaintzen dituen liburuxka (udaleko ordezkariren batek 
sinatutako gutuna daroa barruan); eskolan hasiko diren neska-mutikoentzako oparitxoa 
(kanpainaren leloa idatzita daukan arkatza); aurreko biak etxerik etxe bidaltzeko 
gutunazala, kanpainaren leloa idatzita. 
 
 

 Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz  
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Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz! Bizkaiko 36 udalerriren ekimen bateratua da eta 
haren xedea da DBHn euskaraz ikasi duten gazteek hortik aurrerako ikasketak ere 
(batxilergoa eta lanbide heziketa) euskaraz egitea. 
 
Kanpaina honen sustatzaile diren udalerrietan 665 000 lagun inguru bizi dira eta udalerri 
haietako 7200 gazte inguruk jaso dute kanpainaren berri etxean. Kanpainaren osagarri 
nagusiak honako hauek izan dira: 
 
•  Batxilergoan eta Lanbide Heziketan dagoen euskarazko eskaintzaren berri ematen 
 duen LIBURUXKA. Alex Sardui, Gatibuko abeslariak sinatutako gutuna daroa barruan. 
•  Kanpainaren hartzaile izan diren gazteentzako oparitxoa (sakelakoa gordetzeko 
 zorrotxoa). 
•  Aurreko biak etxerik etxe bidaltzeko GUTUNAZALA, kanpainaren leloa idatzita. 
 
 
   Euskara Aireportua [ondorengoetaratze kanpaina] 
  
Familia dela bitarte, euskararen jarraipena bultzatzeko 
asmoz, Bizkaiko hogeita zazpi udalek eta hiru 
mankomunitatek parte hartu zuten Euskara aireportua 
leloa daroan kanpainan. 
 
Kanpainaren parte-hartzaileak aurten jaioberria izan 
edo/eta 1-6 urte bitarteko umeak dituzten udalerri 
horietako gurasoak izan dira, guztira 12 000 familia 
inguru. Udalek hainbat material banatu zizkieten: ume 
jaio berrien gurasoei zorionak emateko gutuna, umearen 
ingurune hurbilean euskara sustatzeko aholkuak batzen 
dituen liburuxka; Ku-Ku liburuxka, gurasoek euren seme-
alabekin euskara apur bat ikasten has daitezen haur 
hizkera jasotzen duen liburuxka eta sehaskan eskegitzen 
den jostailua. Urtebetetik gorako umeak dituztenei, 
berriz, honakoak bidali zitzaizkien: euskararen 
geroratzearen garrantziaz sentiberatzeko gutuna, 
umearen ingurune hurbilean euskara sustatzeko aholkuak 
batzen dituen liburuxka eta hegazkintxoa.  
  
 

 Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua  
 
Eskuliburu honetan hainbat aholku jasota daude umeen eta gurasoen arteko harremanak 
eta elebitasuna / eleaniztasuna aintzat hartuta, betiere euskara sustatzeko ahaleginaren 
bidetik. 
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Eskuliburu honetan hainbat aholku jasota daude umeen eta gurasoen arteko harremanak 
eta elebitasuna/eleaniztasuna aintzat hartuta, betiere euskara sustatzeko ahaleginaren 
bidetik. 
 
Liburuxka galdera arruntenen erantzun gisa antolatuta dago, gai-multzoka, elebitasunean 
aditu diren Alma Flor Ada eta Colin Baker irakasle entzutetsuen GUIA PARA PADRES Y 
PROFESORES DE NIÑOS BILINGUES liburuan oinarrituta.  Iaz egin zen lehen argitalpena eta 
aurten 8 udalek berrargitaratu dute, batzuk lehen aldiz. Guztira 7 000 ale. 
 
Udalerri batzuetan, eskuliburua gurasoei etxez etxe banatzea baino egokia iruditu zaie 
han esaten denaren berri emateko hitzaldiak antolatzea. Hitzaldiotan hezkuntzan aditua 
den Iñaki Eizmendi liburuxkan azaltzen diren galdera-erantzunen berri eman eta 
gurasoen zalantzak argitzen saiatu zen; Julio Ibarrak, bestalde, ume elebidunen guraso 
eta euskaldun berri moduan, bere esperientzia azaldu zuen. 
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Euskararen erabilera 
 

  Erakusketa ibiltaria (Adur, adur, ez naiz hire beldur)  
 
Aurten lehenengo aldiz erakusketa ibiltaria antolatu da, bi xede nagusirekin: 
irakurzaletasuna bultzatzeko eta haurrei aisialdia euskaraz bizitzeko aukera emateko. 
Horrekin batera, egitasmo honen bidez, ikastetxeen, liburutegien eta euskara zerbitzuen 
arteko elkarlana bultzatu nahi izan da. Guztira 12 udalek parte hartu dute egitasmoan. 
  
Galtzagorri elkarteak prestatu du erakusketa, Jonas eta hozkailu beldurtia liburua 
ardatz hartuta egin zuten eta Lehen Hezkuntzako haurrei zuzenduta dago; egokiena 8-9 
urteko haurrentzat (LHko 3 eta 4. mailak) antolatzea da baina adin tartea Lehen 
Hezkuntza osora (6-12 urte) zabal daiteke. Haurrak ikastetxetik bertatik joan ohi dira 
erakusketara. Saio bakoitzean gehienez 20 haur sar daitezke, hau da ikasgela 
bat. Erakusketa ikusi eta gaia landu ondoren, erakusketa herrian egoten denez, berriro 
gurasoekin joan daitezke, han dauden liburuak irakurtzera, jolastera... Herri batzuetan, 
erakusketarekin batera, gurasoentzako hitzaldia eta haurrentzako ipuin kontalaria ere 
eskaini dira.  
  

  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.  
 
Egitasmo hau 2004an abiatu zen eta 2006an orduan hasitakoarekin jarraitzen dugu, 
datuak eguneratzen eta teknikariei laguntzen.  
 
 

 Hizkuntza aukera  
 
Alkarbide, Bizkaiko euskara zerbitzuen bilgunea, udalak herritarrei ematen dien 
zerbitzua hobetu guran, hala eskatzen duten herritarrei udaletik eta udalaren menpeko 
erakundeetatik bidalitako informazioa euskara hutsez bidaltzea aztertzen aritu da. Hau 
egin ahal izateko, informazioa euskaraz eskatzen duten herritarren zein entitate 
juridikoen datuak jasotzeko programa informatikoa sortzeko eskaera egin dio Herri 
administrazio Saileko Estatistika Zerbitzuari. Proiektua 2005koa dugu baina oraindik ez 
dugu ezer zehatzik egin. 
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 Irakurzaletasuna bultzatzeko liburuxka  
 
Erandioko euskara zerbitzuaren ekimenez, 7 
erakundek argitaratu dute Bazen behin... 
irakurzaletasuna bultzatzeko liburuxka. 
Liburuxka honetan seme-alabek irakur dezaten 
gurasoentzako aholkuak batzen dira, hasierako 
atalean aholku horiek galdera-erantzunen 
bidez jasotzen dira; erdiko atalean 
gurasoentzako aholku praktikoak batzen dira 
eta hirugarren zatian umeen adinaren arabera 
liburuak aukeratzeko aholkuak. 
  
 
 

 Gaztea izan eta euskara ahoan 
 
B ereduko lan-mahaikoen ekimenez, Gaztea izan eta euskara ahoan izeneko 
jardunaldiak izan dira KulturLeioan azaroaren 8 eta 9an euskal gazteen eta euskararen 
arteko harremanak jorratzeko. 
 

      
 
Jardunaldien helburu nagusia da euskararen erabilera gazteetan sustatzeko teknikak, 
estrategiak eta, ahal den heinean, metodologia baten abiaburuak eskaintzea, euskara 
teknikariek ez ezik, gazte teknikariek, hezkuntzako profesionalek eta, oro har, 
euskalgintzaren arloan gazteekin lan egiten duten guztiek lanabes eraginkorrak izan 
ditzaten. Asmo horrekin bat, aipatutako esparru horietan guztietan aritzen diren adituek 
eta gazteek hartuko dute hitza jardunaldietan. 
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 Ongi etorri liburuxka  
 
D ereduko udalek etorkinei ongi etorria emateko liburuxka prestatu  dute. Etorri berriei 
zuzendutako informazio gida bat da. Liburuxkan nora etorri diren, hemengo hizkuntza 
zein den, lana lortzeko zer egin behar duten, gure hezkuntza, kultura eta ohiturak 
nolakoak diren azaltzen dira zortzi hizkuntzatan, beti ere euskarak eguneroko 
bizimoduan daukan garrantzia azpimarratuz. Liburuxkaren helburua bertora etorri direnei 
bertakotzen laguntzea da. Liburuxka Erandioko udalak eta Busturialde nahiz Lea-
Artibaiko eskualdeek argitaratuko dute. Guztira 16 000 ale banatuko dira. 
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Elikadura 
 

 Oparitu euskaraz  
 
  Euskarazko Produktuen Katalogoa 

 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela 
jakinarazteko, Bizkaiko berrogeita bost udal eta hiru 
mankomunitatetan  115 000 katalogo inguru banatu 
dituzte etxeetan.  
Katalogoa euskaraz argitaratutako produktu berrienak 
eta horien inguruko informazioa (argitaletxea, prezioa) 
batzen duen argitalpena da. 

 
Euskarazko produktuen txokoa 
 
Gainera, katalogoaren produktuak jendaurrean 
erakusteko ludoteka ibiltaria antolatu da Bizkaiko 
hogeita lau herritan, azaroaren amaieran hasi eta 
Errege egunera bitartean. 

   
   

 Sareko Euskarazko Produktuen Katalogoa  
 
B ereduko udalen ekimenez, sarean agiri diren euskarazko produktuen katalogoa egin da 
16 eta 26 urte bitarteko gazteentzat; Internet-en aurki daitezkeen euskarazko produktuei 
buruzko informazioa biltzen da, besteak beste, informatikako tresnak eta baliabideak 
eskaintzen dituzten orriak, musikari buruzkoak, aldizkari elektronikoak, denbora-
pasarako jolasak eta informazio orokorreko guneak. Katalogoa 13 udalerri eta 2 
mankomunitatetan banatuko da eta guztira 18000 ale inguru argitaratuko dira. 
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 Etxebizitzaren erabilera eta mantentze estilo-liburua  
 
Iaz herritarrek eguneroko kontuetan euskara normaltasunez erabili ahal izateko 11 
udalerrik Idatziak I eta Idatziak II liburuak argitaratu eta zabaldu zituzten, aurten ildo 
horri jarraituz Etxebizitzaren erabilera eta mantentze estilo-liburua argitaratu dute D 
eta C lan-mahaietako 8 udalerrik. 
 

 
 
Liburuxka honetan etxebizitzak mantentzeko aholkuak eta laguntza eskaintzen dira. 
Horrez gain, araudizko xehetasunak, xehetasun teknikoak eta jabetzari buruzkoak ere 
agertzen dira. Horretarako erraz ulertzeko moduko hizkera eta formatu bisuala erabili 
dituzte. 
 
Guztira 6000 ale argitaratu dituzte Amorebieta-Etxano, Bermeo, Berriz, Gernika-Lumo, 
Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa eta Zaldibarko udalek.  
 
 
Atal honetako egitasmoekin amaitzeko, aipatu behar dugu Alkarbide bilguneak orain dela 
bi urte abiatu zuela udalerri txikiei aholkularitza emateko egitasmoa eta lan horretan 
jarraitzen dugula. Aurten, Abanto-Zierbena eta Bakiori eskaini zaie aholkularitza, hango 
arduradunek hala eskatuta.   
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    Prestakuntza 
 
Prestakuntza arloan, 2006ko diru-laguntzen gaineko mintegia antolatu zuen Alkarbidek 
urtarrilaren 27an, Bizkaiko teknikariei 2006ko diru-laguntzen deialdian izango diren 
aldaketen berri emateko, diru-laguntzak arautzen dituen foru-dekretua aldatu delako. 
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    Web gune berria 
 
Bizkaiko Foru Aldundiko web gunean egingo diren aldaketak aprobetxatuz,  Alkarbideren 
web gunea berritu dugu. LANTIKekin lankidetzan, erabilgarriagoa eta egungo web 
guneekin bat datorren gunea egiten ahalegindu gara. 
 
Berrikuntzarik nabariena agerkari elektronikoa izango dugu. Lehen aipatu dugun moduan, 
orain arte hiru hilerik behin paperean egin izan dugun Agerkaria desagertu egingo da eta 
hilero-hilero euskarri elektronikoan egingo dugu.  
 



 J a r d u e r e n  O r o i t z a - t x o s t e n a   06  
 

 

 

   

 
 
 
 

14

    Egungo egoera eta hemendik aurrerako proposamenak 
 
Gaur egun, 52 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, betiere lau eredutan 
banatuta udalerriaren tipologiaren arabera. Euskara teknikarien lan-baldintzen aldeak 
apurka-apurka apalduz joan diren arren (batik bat, eginkizunak hein batean zehaztu eta 
teknikarien lan-kategoria aitortu), tipologia askotako euskara zerbitzuak ditugu Bizkaian 
giza baliabide eta baliabide materialei dagokienez, udalerriaren tamaina eta tokian 
tokiko udal administrazioaren arabera. 
 
Oraingo ekitaldian izan diren gorabehera eta aldaketa aipagarrienak ondokoak dira: 
Euskara Zerbitzua sortu da aurten Abanto-Zierbenan eta euskara teknikari bat hasi da 
beharrean. Ermuan eta Lekeition, bigarren teknikaria kontratatu dute, EBPN garatzeko 
lanetan aritzeko. Sestaoko euskara zerbitzuan, teknikaria aldatu da. Bakion eta 
Urtuellan, euskara teknikariek alde egin dute eta euskara zerbitzutik kudeatzen zen lana 
nabarmen geratu da udalerri horietan, beste teknikari bat kontratatu arte, behintzat.  
Ea, Ibarrangelu, Gautegiz-Arteaga eta Elantxobeko udal elkarteen euskara zerbitzua 
aldatu egin da, Elantxobe elkarte horretatik kanpo geratu baita. Azkenik, esan beharra 
dago Txorierriko Mankomunitateko euskara zerbitzua bertan behera geratu dela, 
teknikaria euskaltegira itzuli eta euskata teknikariaren lanpostua hutsik geratu delako. 
 
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 Urduña 

Abanto-Zierbena 
Balmaseda 
Etxebarri 
Gordexola 
Muskiz 
Urtuella (bertan 
behera) 
Zalla 

 
Bilbo 
Santurtzi 
Sestao 

B eredua 
%15-50 Berango Arrigorriaga Ermua 

Basauri 
Erandio 
Galdakao 
Getxo 
Leioa 

C eredua  
%50-70 

Bakio 
Berriz 
Zaldibar 
Arakaldo 
Arrankudiaga 
Ugao-Miraballes 
Orozko 
Zeberio 

Elorrio 
Amorebieta-
Etxano 
Mungia 

Durango 

D eredua 
>%70 

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

Lekeitio 
Ondarroa 

Bermeo 
Gernika-Lumo  

 
 

Mankomunitateetako euskara zerbitzuak 
 

EUSK. (%) BIZTANLE-KOPURUA 

A eredua  
0-%15 Enkarterri 

B eredua 
%15-50 Uribe Kosta 

C eredua  
%50-70 Txorierri (bertan behera) 

D eredua 
>%70 UEMA 
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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 HASI DIREN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 

 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

AMOREBIETA-ETXANO  15779 8491 54 

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 

DURANGO 24.277 10.991 45 

EA 794 647 81 

ELANTXOBE  439 409 93 

ELORRIO 6.983 4.112 59 

ERANDIO 21.954 3.897 18 

ERMUA  16.458 3.950 24 

ETXEBARRI 6.853 1.014 15 

FRUIZ 342 287 84 

GALDAKAO 28.822 11.136 39 

GAMIZ-FIKA 1.184 900 76 

GAUTEGIZ-ARTEAGA 824 662 80 

IBARRANGELU  528 450 85 

LAUKIZ 968 473 49 

LEIOA 27.524 5.990 22 

LEKEITIO  7.178 6.194 86 

MARURI-JATABE 662 492 79 

MARKINA-XEMEIN 4.604 4.084 89 
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MUSKIZ 6.401 1.005 16 

ONDARROA 9.539 7.960 83 

OROZKO (Ugao eta Zeberiorekin batera) 2.041 1.226 60 

SESTAO  31.055 3.480 11 

UGAO (Orozko eta Zeberiorekin batera) 3.999 1.458 37 

URDUÑA 3.879 753 19 

ZALDIBAR 2.824 1.409 50 

ZEBERIO (Ugao eta Orozkorekin batera) 965 789 82 

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 

             ENKARTERRIKO UDALEN MANKOMUNITATEA 

ARTZENTALES 645 59 9 

GALDAMES 783 111 14 

GORDEXOLA 1.485 249 17 

GUEÑES 5.697 767 17 

KARRANTZA HARANA 2.837 311 11 

LANESTOSA 281 6 2 

SOPUERTA 2.209 312 14 

TURTZIOZ 512 22 4 

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 
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Beste bi udalek badihardute EBPN prestatzen.   
  
 

EBPN PRESTATZEN ARI DIREN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

AREATZA 1.007 617 61 

BILBO 342.382 53.051 15 
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Hemendik aurrerako proposamenak 
 
 Erakundeen arteko koordinazioa sustatu. Ildo horretan, Alkarbideko teknikariak 

harremanetan hasi dira Berritzeguneetako hizkuntza normalizaziorako teknikariekin 
eta hainbat bilera egin dituzte urtean zehar. Koordinazio horretan, EBPN hartu da 
lan-esparrutzat herriotan gauzatzeko proposatzen diren ekimen guztietan, nahiz 
eta ikastetxeen kasuan bestelako plangintzak izan abian. Alkarbidetik bideratzen 
diren proiektu guztien berri eman zaie Berritzeguneetako teknikariei, bi helburu 
lortzeko: udalerrietan euskara sustatzeko egiten diren ekintzak ez bikoiztea, eta 
hezkuntzan aditu direnen aholkularitza jasotzea irakaskuntzarekin lotura duten 
ekintzetan. 

 
 Ekimenak gauzatzeko metodologia hobetu bada ere, oraindik badira kalitateari      

begira hobetu beharreko zenbat arlo, batez ere, hornitzaileei eskatzen zaizkien 
beharkizunei dagokienez. 

 
 Koordinazioa azken urteotan sendotu eta finkatu egin dela ziurtatu dezakegu, eta 

horrek lan prozedura finkatzea eta kalitatea bermatzea dakar, baina hainbat 
ekintza urtero-urtero errepikatzeak nekea sor diezaieke teknikariei.  

 
 Prestakuntza arloa, ostera, batere landu eta finkatu barik daukagu. Aurten diru-

laguntzen mintegia antolatu dugu eta teknikariek oso ondo hartu dute, diru-
laguntzak eskatzerakoan beti sortzen zaizkielako zalantzak, eta mintegian zalantza 
horiek banan-banan konpontzen saiatu gara. Datorren urtean, prestakuntza-arloan 
sakondu beharko genuke, batik bat, Bizkaiko euskara teknikari guztiak batzen 
dituzten saioetan (jardunaldiak, mintegiak...). 

 
 
Euskara teknikarien ekarpenak 
 
Hona hemen teknikarien iritziz, Alkarbideren jardunbidean hobetu beharrekoak: 
 
 B eredua: Giza baliabide gehiago 

  Ondorengoetaratze kanpaina 
 C eredua:  Alkarbidek proiektu jakin batzuk langai ipini 

  C lan-mahaiaren parte-hartzea 
  Alkarbideren webgunea elikatzeko sentsibilizazioa landu teknikarien 

 artean 
 D eredua:  Udaletako teknikarien arteko koordinazioa 

  Lan-mahaien arteko koordinazioa 
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Hona hemen, berriz, datorren urterako proposamenak: 
 

 A eredua:  Gizarte-esparruetako eragileekiko harremanak bideratu 
  Erabilera-planak 
 B eredua: EBPNren plan estrategiko berria 

  Erabilera-planak 
 Trebatzaileez osatutako lan-mahaia 

  Etorkinak 
 Kirola 

 C eredua:  Erabilera eta Elikadura gehiago landu 
  Merkataritzari berriro ekin 
  Hizkuntza eskubideak kontuan hartuko dituen hizkuntza-politika 

 bultzatu udaletan, erabilera-planak bitarteko. 
  Erabileran eragiteko estrategiak (batez ere gazteei begirakoak) 
  Euskara zerbitzu jakinen proiektu zehatzetarako lankidetzan sakondu 
 D eredua:  D lan-mahaiko udalerrietan etorkin berriek izango duten eragina 

 neurtu, diagnostikoa egin eta plan bateratua landu (adinaren 
 arabera) 

  Beste herri  eta herrialde batzuetan egiten denaren berri izan 
 
 


