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    Atarikoa  
 
Alkarbide bilgunearen seigarren ekitaldia izan dugu 2007koa. Oroitza-txosten honetan 
jaso ditugu Alkarbidek aurten egindakoak, honako hurrenkera honetan: koordinazioa, 
proiektugintza eta prestakuntza. Ondoko lerrootan daukazu labur-labur aipatutako arlo 
bakoitzean landutakoak:  
 
KOORDINAZIOAri dagokionez, ekitaldi honetako ekintzarik aipagarriena dugu lan-mahaiez 
gaindiko harremanak landu izana, egitasmo jakin batzuk bideratzeko. Izan ere, lan-mahai 
barruko eta lan-mahaien arteko koordinazioa nahiko finkatuta dago. Gainera, Alkarbideko 
teknikariek gizarteko zenbait eragilerekin izandako koordinazioa ere aipatzekoa da oso; 
hezkuntza arloko ordezkariekin harremanetan izan gara; Berritzeguneetako ordezkariekin 
edota BIGEkoekin harreman estua dugu, bai eta UDALE, EUDELeko euskara zerbitzuko 
arduradunarekin edota Metro Bilbao eta Euskaltel enpresetako ordezkariekin.  
   
PROIEKTUGINTZAren arloan, oro har, aurreko urteetan abian jarritakoan sakontzea izan da 
aurtengoan helburu nagusia; izan ere, aurretik sortuta dugun material ugari behar 
bezalako etekina atera barik geratu zaigu eta eduki daukagun material horri etekina nola 
atera jardun dugu 2007an. 
 
PRESTAKUNTZARI dagokionez, aipatzekoa da HAEEarekin elkarlanean antolatu genuen 
Jendaurrean hitz egiten ikasteko ikastaroa. Urrian egin zen aipatutako ikastaroa 
EUDELen egoitzan eta teknikari ugarik eman zuen bertan parte hartzeko izena. 
HAEEarekin harremanetan gaude eta aurrerantzean ere era horretako ikastaroak 
antolatzen jarraituko dugu. 
 
Azkenik, esan beharra dago web gunea eguneratzeko ahalegin nabaria egin dugula azken 
urte honetan, oraindik hobetzekorik badago ere. 
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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, idazkaritza teknikoko hiru ordezkari izan dira idazkari eta 
bideratzaile lanetan; aipatzekoa da idazkari bakarra aritu dela C eta D lan-mahaien 
gidaritzan. D lan-mahikoek urte hasieran etorkinen gida-liburua argitaratu ostean, hilero 
ez batzea erabaki zuten, beharrizanaren araberako batzarrak egitea proposatu zen lan-
mahaian eta horrela egin izan dugu. 
 
2007an ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi 
honetan, 1976 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [1976]. 
 

2006 

Urtarrila 206 Apirila 162 Uztaila 85 Urria 208 

Otsaila 204 Maiatza 162 Abuztua 22 Azaroa 250 

Martxoa 348 Ekaina 125 Iraila 76 Abendua 128 
 

 
Atal honetan, taldez talde (A, B, C eta D lan-mahaiak eta bestelakoak) adierazita dago 
zein izan den mezuen jatorria eta mezuetan erabilitako hizkuntza (bizkaiera, batua, 
gaztelania)  
 

%35

%22

%17

%12
%14

A B C D Bestelakoak
 

%65

%4

%31

Batua Gaztelania Herrikoa
 

 
Mezuen jatorria 

 
Mezuen  hizkuntza 

 
Postontzian jasotako mezu kopurua urtez urte handitu egin da. Hona hemen 2002. 
urtetik1 Alkarbideren postontziak izandako bilakaera. 
 

                                                           
1 Lehen ekitaldian, urteko azken hiru hilabeteetan baino ez zuen jardun Alkarbide bilguneak.  
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mailto:alkarbide@bizkaia.net
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2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
 
Alkarpost zerbitzuak igoera nabarmena izan du azken urte honetan. Iaz 8 mezu jaso 
genituen alkarpost postontzian eta aurten mezu kopurua lau aldiz handiagoa izan da, 34 
mezu jaso baititugu. Azkeneko urteetan alkarpost zerbitzua indartzeko aparteko 
ahalegina egin dugu Alkarbideko idazkaritza teknikoko ordezkariok eta ahalegin horrek, 
azkenean ere, fruituak eman ditu; Alkarpost zerbitzua baliagarria dela ikusi dute 
teknikariek eta era berean, behar den bezala barneratu dute Alkarposten 
funtzionamendua: argi ikus daiteke hori mezu kopuruaren igoeran. 
 
2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [34].  
 

2007 

Urtarrila 2 Apirila 3 Uztaila 4 Urria 4 

Otsaila 6 Maiatza 4 Abuztua 1 Azaroa 1 

Martxoa 1 Ekaina 3 Iraila 0 Abendua 2 
 

 
Web gunera egindako bisiten kopurua ere bikaina izan da, 39378 bisita2 izan baititu web 
gunean azken urte honetan.  
 
Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren bederatzi ale (17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 eta 25. zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko. Aurtengo ale guztiak  
digitalak izan dira. Izan ere, paperezko euskarria alde batera utzi eta teknologia 
berrietara egokitu gara. Aldaketa horri esker, Agerkarian agertzen diren gaiak 
egunerokotasunari oso lotuta daude, aldizkaria hiru hilean behin argitaratu beharrean 
hilero argitaratzean delako, eta horrek hilerik hil gertatzen direnen berri emateko aukera 
aparta ematen duelako. Agerkaria gertatzeko lana ere asko erraztu da, lehen 
inprentakoen menpe ibili behar izaten genuelako, baina orain guk geuk idatzi, prestatu 
eta argitaratzen dugu Agerkaria.  
 
Asko izan dira Agerkariaren zortzi ale horietan jorratutako gaiak eta guztiak hemen 
azaltzeak luze joko ligukeenez, hiru multzo nagusi aipatuko genituzke argitaratuko gaien 
artean; batetik, Alkarbidek antolatutako egitasmoen berri emateko balio izan digu 
Agerkari digital berriak. Horrekin batera, teknikariek euren udalerrietan egindakoaren 

                                                          

 

 

   

  
2 Azarora arteko datuak.  
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berri emateko bidea ere izan da Agerkaria, eta azkenik, Euskal Herri mailan  euskararen 
arloan izan diren hainbat ekimen, ekitaldi eta egitasmoren erakusgune izan da aldizkaria.  
 
Agerkaria posta elektronikoz bidaltzen zaie Alkarbide osatzen duten euskara teknikariei 
eta horrez gain, Alkarbideren web gunean ale bat eskegitzen da. 
  

  Lan-mahaien jardunbidea
  
A ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2007an. 
B ereduko lan-mahaiko kideak  6 aldiz batu dira 2007an. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2007an. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 4 aldiz batu dira 2007an. 
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    Proiektugintza 

 
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2007an 
koordinatutako ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 
Euskararen ondorengoetaratzea 
 

  1+1 = bi [aurre-matrikulazio kanpaina] 
 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen 
gurasoentzako sentiberatze-kanpaina hau 2-3 
urteko umeen eskolatze-aldia hasteaz batera 
zabaldu ohi da. Aurten, iaz bezala, haurrak 
dituzten etorkinen familiei keinu bat egin gura izan 
diegu eta hori dela eta, leloa hainbat hizkuntzatara 
itzuli dugu; testua haur etorkin batek idatzita 
balego bezala agertzen da eta argazkietan ere, 
bertoko haurrak eta etorkinak agertzen dira. 
Bosgarren urtez jarraian antolatu dugu aipatutako 
kanpaina eta aurtengoan, iazko lelo bera erabiltzea 
erabaki dugu, herritarrek kanpaina identifikatu 
dezaten.   

 

 
Bizkaiko berrogeita hiru udalek bat egin dute euskarazko irakaskuntza bultzatzeko 
kanpaina honetan eta 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 puzzlea); aurreko biak 
etxerik etxe bidaltzeko gutunazala, kanpainaren leloa idatzita. 
 

 Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz  
 
Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz! Bizkaiko 40 udalerriren ekimen bateratua izan da 
eta haren xedea da DBHn euskaraz ikasi duten gazteek hortik aurrerako ikasketak ere 
(batxilergoa eta lanbide heziketa) euskaraz egitea. 

Euskara Zerbitzuek aurreko urteetako planteamendua aldatzea erabaki dute, eta aurten, 
DBHko 3. mailan dauden ikasleen artean banatuko da Batxilergoan eta Lanbide Heziketan 
euskarazko eskaintza duten ikastetxeen informazioa. Guztira 7000 liburuxka baino 
gehiago banatu dira. Ikastetxeekin elkarlanean eta hango orientatzaile eta irakasleekin 
adostu ondoren, euskara zerbitzu bakoitzak erabaki du noiz den kanpaina banatzeko 
sasoirik aproposena eta horrelaxe egin dute banaketa; batzuek aurre-matrikulazio sasoian 
egin zuten, maiatzean, alegia, beste batzuek ikasturte hasieran egin dute, irailean, eta 
zenbaitzuek Gabonen ostean egin asmo dute. 
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Informazioarekin batera, Ilaski Serrano, Euskadi Gazteko esatariak eta EITBko aurkezleak 
gazteak euskaraz ikastera bultzatzeko idatzitako gutuna ere agertzen da liburuxkan. 
Ondo euskarri hauek osatu zuten kanpaina:  

•  Batxilergoan eta Lanbide Heziketan dagoen euskarazko eskaintzaren berri ematen 
 duen LIBURUXKA. Eta herri bakoitzaren garraio zerbitzua. Ilaski Serrano, Euskadi 
 Gazteko esatariak eta EITBko aurkezleak sinatutako gutuna daroa barruan. 
•  Kanpainaren hartzaile izan diren gazteentzako oparitxoa (txapak eta pegatinak). 
•  Aurreko biak etxerik etxe bidaltzeko GUTUNAZALA, kanpainaren leloa idatzita. 
 
   Esan eidazu euskaraz [ondorengoetaratze kanpaina]
   
Kanpainaren parte-hartzaileak aurten 
jaioberria izan edo/eta 1-6 urte bitarteko 
umeak dituzten udalerri horietako gurasoak 
izan dira, guztira 17 000 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 izenekoa, gurasoek euren seme-
alabekin euskara apur bat ikasten has 
daitezen haur hizkera jasotzen duena, eta 
adur-zapia.  

 
 
Urtebetetik gorako umeak dituztenei, berriz, honakoak bidali zitzaizkien: euskararen 
geroratzearen garrantziaz sentiberatzeko gutuna, umearen ingurune hurbilean euskara 
sustatzeko aholkuak batzen dituen liburuxka eta askari poltsa. 
 
 
  

 

 

 

   

 
 

6 



 J a r d u e r e n  O r o i t z a - t x o s t e n a   07  
 
 

 Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua eta hitzaldiak  
 
Teknikarien aburuz, oso material interesgarria da 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. 
 
Material hori gurasoengana hurbiltze aldera, 
hitzaldiak antolatu genituen iaz eta aurten ere 
bide horretatik jo dugu. Aurtengoan Xabi Paya 
bertsolaria eta Ana Urrutia, guraso eta 
telebistako aurkezlea, izan ditugu hizlari; 
lehenengoak, guraso erdaldunen seme 
euskaldun gisa izan duen esperientzia azaldu 
digu eta bigarrenak ume elebidunen guraso 
gisa izan duen esperientzia; guztia Ume 
elebidunen gurasoentzako eskuliburua 
oinarri dela, noski. 
 
Bizkaiko 12 udalerritan egin ziren hitzaldiak 
urtarrila eta apirila artean.  

 
 
Udalerri batzuetan eskuliburua hitzaldietara hurbildu zirenen artean banatu zuten; beste 
batzuek aldiz, etxez etxe eta eskolen bidez egin zuten banaketa. 
 
Euskararen erabilera 
 

  Merkataritza arloa lantzen  
 
Merkataritza arlora begira, asko izan dira aurten landu ditugunak; kontsumitzailearen 
alorra zein dendariarena landu ditugu, azal-azaletik bada ere. Batetik, fruta-denda, 
harategi eta arrandegietan jartzeko horma-irudiak atera genituen, denda horietako 
hiztegia lantzeko asmoz, geroxeago eta kontsumitzaileengan eragin nahian, Erosi 
Euskaraz erosketak apuntatzeko libretatxoak egin genituen. Gainera, datorren urtera 
begira, hainbat arloko merkataritza hiztegiak batu eta dendarientzako CDa ateratzeko 
egitasmoa ere abian dago.  
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Batean zein bestean egiten diren egitasmo 
txiki horiek guztiak batu eta merkataritza 
arloa ardatz hartuta, egitasmo orokorragoa 
planteatzeko beharrizana adierazi digute 
teknikariek; ildo horretan, udalerriotako 
beharrizanak desberdinak badira ere, 
badaude  guztiek lantzeko moduko alorrak 
eta aurrerantzean horiexei ekin beharko 
genieke. 
 

 

 Hizkuntza aukera 

Udalak bidalitako informazioa euskara hutsean jaso gura duten herritarren zerrenda 
osatze bidean, urrats garrantzitsua eman dugu aurten. Biztanleen erroldaren 6,5 bertsioa 
ezarri du Lantikek Bizkaiko udal gehienetan eta horri esker, informazioa euskaraz jaso 
nahi duten herritarrak identifikatzeko aukera dago.  

Horren harira, zenbait egitasmo abian jarri dituzte udalerri batzuetan; herri batzuetan, 
bandoak jarri dituzte, informazioa euskaraz jaso gura duten herritarrei horren berri 
emateko; beste batzuetan gutunak bidali dituzte etxeetara eta gai hau eta plangintzaldi 
berria ate joka genuela kontuan hartuta, herritarren eta udalaren arteko harremanetan 
euskararen erabilera bultzatzeko ahalegin ugari egin ditugu lan mahaietan, azkenean, 
udalaren egungo egoera edota beste arrazoi batzuk tarteko, aurrera egin ez badute ere. 

 
 trebaGUNE, Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 

 
Bizkaiko udaletan erabilera-planetan eta 
trebakuntzan diharduten teknikarien jardun-
irizpideak finkatu eta lan horietan sor 
daitezkeen zalantzak eta kezkak konpontzen 
elkarri laguntzeko, euskara teknikari eta 
trebatzaileen bilgunea osatzeko proposamena 
egin genien euskara zerbitzuetako teknikariei. 

 

trebaGUNE  

Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 

 
Bilgune hori, funtsean, barruko teknikari eta trebatzaileen arteko harremanak errazteko 
gune gisa proposatu genuen; hasteko eta bat, Bizkaiko euskara zerbitzuetan lanean ari 
diren barruko teknikari eta trebatzaile guztien datutegia (izena, telefonoa, helbide 
elektronikoa) sortu genuen eta teknikariei horren berri eman genien. Getxoko euskara 
zerbitzuak egitasmoarekiko interesa agertu zuten eta trebatzaileak biltzeko deia egin 
zuen; urriaren 16an egin zen bilera eta bertan hamabost bat lagun aritu ziren 
trebagunearen izaeraz eta eginkizunez berba egiten. Lan-saioak elkar ezagutu eta beste 
zerbitzu batzuen egoeraren berri jakiteko balio izan zuen. 
 
Urte hasieran, urtarrilaren 9an, beste bilera bat egiteko asmoa dago; bilera horren xedea 
trebatzaileen lana beren berez aztertzea eta dituzten oztopo eta beharrizanei aurre 
egiteko bideak finkatzea izango da. Bilera EUDELen egingo da eta guztion indarrak batze 
aldera, UDALEko teknikaria ere hantxe izango da. 
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 Ongi etorri liburuxka  

Martxoan argitaratu zen Ongi Etorri! etorkinei ongi etorria emateko liburuxka. Liburuxka 
zazpi hizkuntzatan —euskara, gaztelania, portugesa, frantsesa, ingelesa, errumaniera eta 
arabiera— egin da eta haren xedea gida bultzatu duten herrietara heldutako etorkinei 
bertakotzen laguntzea da. Horretarako hasi behar duten bizimodurako erabilgarria eta 
baliagarria izango den informazioa eman, eta gure gizartearen ezaugarri garrantzitsuenak 
azpimarratu dira. Horren harira, euskararen inguruko azalpenak eta gomendioak, euskara 
ikasteko ikastaroen eta diru-laguntzen berri ematen da, hezkuntzaren nondik norakoak 
azaltzen dira, eta telefono jakingarrienak, helbideak eta udalerri horietan bizimodu 
berriari ekiteko informazioa jasotzen dira. 

 

Guztira 16.000 gida argitaratu dira; 
Erandion eta Busturialdea nahiz Lea-Artibai 
eskualdeetan. Gidak erroldatzen joaten 
diren etorkinei banatuko zaizkie, udalerrira 
heltzen diren unean, behar duten 
informazioa eskura izan dezaten. Inmigrazio 
zerbitzuetan, gizarte zerbitzuetan eta 
turismo bulegoetan ere banatuko dira. 

 

Elikadura 
 

 Oparitu euskaraz  
 
 Euskarazko produktuen katalogoa 

 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, 
Bizkaiko 66 udalerritan, 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 erakutsi eta 
guraso zein haurrek produktu horiek ikusi eta erabiltzeko aukera 
izan dezaten, Euskarazko Produktuen Txokoa antolatu da 
Bizkaiko 15 udalerritan azaroa eta urtarrila bitartean.  
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 Sareko Euskarazko Produktuen Katalogoa  
 

 

Sarean ageri diren euskarazko produktuen 
katalogoa egin zen iaz, 16 eta 26 urte bitarteko 
gazteen artean banatzeko. Internet-en aurki 
daitezkeen euskarazko produktuei buruzko 
informazioa biltzen da katalogoan, 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 banatu zen eta guztira 18000 ale inguru 
argitaratu ziren. 

 
Teknikariek oso interesgarri iritzi diote egitasmo honi eta aurrerantzean ere etekina 
atera behar zaiola uste dute. Euren ustez, sareko katalogoa interneten eskegi behar da 
eta modu dinamikoagoan erabiltzeko moduan jarri. Eskaera horri ahalik eta azkarren 
erantzun nahian, SEPKren pdf-a  sarean eskegi genuen, baina, aurrera begira beste urrats 
bat eman beharko da eta produktua sarean nola jarri aztertu beharko da. 
 
Gainera, egitasmo hau ahalik eta gehien zabaldu eta ahalik eta erabilgarrien egiteko, 
hainbat udalerritan Asisko Urmenetarekin hitzaldiak egin dituzte, sareko katalogoa ardatz 
hartuta, gazteei interneten mundu zabalean euskaraz nabigatzeko bidea irekitze aldera.  
 
 
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, Euskarazko Produktuen Katalogoaren eskaera bideratu diegu 
euskara zerbitzurik gabeko udal txiki batzuei. 
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    Prestakuntza 

 
 Jendaurrean hitz egiten ikasteko ikastaroa  

 
Aipatzekoa da teknikarien prestakuntza arloan, aurten HAEEarekin elkarlanean antolatu 
dugun Jendaurrean hitz egiten ikasteko ikastaroa. Ikastaroa otsailean atera bazen ere, 
orduan inork ez zuen izenik eman baina Alkarbideren bidez honen berri eman genuenean 
21 euskara teknikarik eman zuten izena; azkenean teknikarien lan zama eta lekurik eza 
tarteko, 8 lagun izan ziren ikastaroan eta oso positibotzat jo zuten.  
 
Ikastaroaren xedea batzarretan zein jendaurrean hitz egiteko segurantza eskuratzea zen 
eta teknikariek ondo baino hobeto bete zuten euren lana.  
 
HAEEarekin harremanetan jarraitzen dugu, aurrerantzean ere teknikarientzako 
interesgarriak izan daitezkeen ikastaroen berri jaso eta teknikariei horien berri emateko.  
Teknikari batzuek oso interesgarritzat jotzen dituzte informatikari buruzko ikastaroak eta 
datorren urteari begira horixe izan liteke jorratu beharreko arloetako bat baina 
aurreragoko kontuak geroxeago aztertuko ditugu.  

 
 Teknikari hasi berriak  

 
Atal honetan eta beren berez prestakuntzari oro har ez badagokio ere, aipatzekoa da, 
teknikari hasi berriek Alkarbiderengandik jasotzen duten etengabeko aholkularitza, 
laguntza eta prestakuntza zerbitzua. Aurrera begira eta teknikari berriek izan duten 
hutsunea sumatuta, hasi berri diren teknikarientzako eskuliburua prestatzeko asmotan 
gabiltza.   
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    Web gune berria 
 
Bizkaiko Foru Aldundiko web gunean egin diren aldaketak aprobetxatuz,  Alkarbideren 
web gunea berritu dugu. LANTIKekin lankidetzan, erabilgarriagoa eta egungo web guneen 
antolaerarekin bat datorren gunea egiten ahalegindu gara; oraindik hobetzeko ugari 
baditu ere, bidean gaude eta laster izango da guztia prest. Aurten, 39.378 bisita izan ditu 
Alkarbideren web guneak, ondoren agertzen den moduan banatuta:  
 

Urtarrila 1.709 

Otsaila 3.821 

Martxoa 3.062 

Apirila 3.656 

Maiatza 4.899 

Ekaina 4.311 

Uztaila 3.538 

Abuztua 3.351 

Iraila 3.201 

Urria 3.756 

Azaroa 4.074 

Abendua Daturik ez oraingoz 

GUZTIRA 39.378 

 
Berrikuntzarik nabariena agerkari elektronikoa izan dugu. Lehen aipatu dugun moduan, 
orain arte hiru hilerik behin paperean egin izan dugun Agerkaria desagertu egin da eta 
hilero-hilero euskarri elektronikoan egiten dugu.  
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    Egungo egoera eta hemendik aurrerako proposamenak 

 
 Alkarbideren partaide diren Euskara Zerbitzuak 

 
Gaur egun, 39 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure 
lurraldeko 81 udalerriri ematen diote zerbitzua, betiere lau eredutan banatuta 
udalerriaren tipologiaren arabera. Aurreko urteetako joerari jarraiki, aurten ere euskara 
teknikarien lan-baldintzen aldeak apurka-apurka apalduz joan dira (batik bat, 
eginkizunak hein batean zehaztu eta teknikarien lan-kategoria aitortu), baina oraindik 
ere 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 Zierbenan eta Lemoan eta euskara teknikari bi hasi dira 
euretan beharrean. Muskizen, Urtuellan eta Txorierriko Mankomunitatean teknikariak 
kontratatu dituzte eta Uribe Kostako mankomunitatean teknikaria aldatu da, aurretik 
zegoena itzulpen lanetan hasi delako. Azkenik, Amorebieta-Etxanoko euskara zerbitzuan, 
teknikari bat gutxiago dago. 
 
Ondoko tauletan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. 

 
BIZKAIKO UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERBITZUAK (2007): 81 

 

 Udalerria/Mankomunitatea Euskaldun 
kop. (2001) Teknikariak 

A eredua [12] 

 Abanto-Zierbena % 16.2 HNT1 

 Balmaseda % 11.9 HNT1 

 Bilbao % 15.5 HNT1, HNT2, HNT3 

 Enkarterri eta Alonsotegi  HNT1 

 Alonsotegi %17.7  

 Artzentales  % 9.1  

 Galdames % 14.2  

 Gordexola % 16.8 HNT1 

 Gueñes  % 13.5  

 Karrantza % 11.0  

 Lanestosa  % 2.1  

 Turtzioz % 4.3  

 Sopuerta  % 14.1  

 Zalla  % 14.6  

 Etxebarri % 14.8 HNT1, HNT2 

 Muskiz  % 15.7 HNT1 

 Ortuella  % 14.4 HNT1 

 Santurtzi  % 12.1 HNT1 

 Sestao  % 11.2 HNT1 
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 Udalerria/Mankomunitatea Euskaldun 
kop. (2001) Teknikariak 

 Urduña  % 19.4 HNT1 

 Zierbena % 14.0 HNT1 

B eredua [9] 

 Arrigorriaga % 26.3 HNT1 

 Basauri % 17.0 HNT1 

 Erandio % 17.8 HNT1, HNT2 

 Ermua % 24.3 HNT1 

 Galdakao % 38.6 HNT1, HNT2 

 Getxo % 19.9 HNT1, HNT2 

 Leioa  % 21.8 HNT1, HNT2 

 Uribe Kosta  HNT1, HNT2 

 Barrika % 42.1  

 Berango % 28.8 HNT1 

 Gorliz  % 34.0  

 Lemoiz  % 62.0  

 Plentzia % 29.0  

 Sopelana  % 33.3  

 Urduliz % 43.4  

C eredua [8] 

 Amorebieta-Etxano % 53.9  HNT1 

 Arakaldo (1) % 48.9 HTN1 [udal elkartea] 

 Arrankudiaga (1) % 59.7 HTN1 [udal elkartea] 

 Bakio % 60.1 HTN1 

 Berriz % 55.9 HNT1 

 Durango % 45.2 HNT1, HNT2 

 Elorrio % 58.9 HNT1 

 Lemoa % 62.0 HNT1 

 Mungia  % 55.1 HNT1, HNT2 

 Txorierri  HNT1 

 Derio  % 28.0  

 Larrabetzu  % 78.3  

 Lezama  % 65.0  

 Loiu  % 42.9  

 Sondika  % 33.5  

 Zamudio  % 48.9  

 Orozko (1) % 60.0 HTN1 [udal elkartea] 

 Ugao-Miraballes (1)  % 36.5 HTN1 [udal elkartea] 

 Zaldibar  % 49.9 HNT1 

 Zeberio (1)  % 81.8 HTN1 [udal elkartea] 

D eredua [10] 

 Arrieta  (1) % 80.6 HTN1 [udal elkartea] 

 Bermeo % 75.7 HNT1, HNT2 

 Ea  (2) % 81.5 HTN1 [udal elkartea] 
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 Udalerria/Mankomunitatea Euskaldun 
kop. (2001) Teknikariak 

 Fruiz  (1) % 83.9 HTN1 [udal elkartea] 

 Gamiz-Fika  (1) % 76.0 HTN1 [udal elkartea] 

 Gautegiz-Arteaga  (2)  % 80.3 HTN1 [udal elkartea] 

 Gernika-Lumo % 69.3 HNT1, HNT2 

 Ibarrangelu  (2)  % 85.2 HTN1 [udal elkartea] 

 Igorre  % 73.5 HNT1 

 Laukiz  (3)  % 48.9 HTN1 [udal elkartea] 

 Lekeitio  % 86.3 HNT1 

 Markina-Xemein  % 88.7 HNT1 

 Maruri-Jatabe  (3)  % 74.3 HTN1 [udal elkartea] 

 Ondarroa  % 83.4 HNT1 

 UEMA  HNT1, HNT2, HNT3 (?) 

 Ajangiz % 93.8  

 Amoroto % 95.3  

 Arratzu  % 94.5  

 Artea % 84.3  

 Aulesti % 96.4  

 Berriatua  % 92.9  

 Dima % 88.1  

 Etxebarria % 94.7  

 Gatika % 77.4  

 Gizaburuaga % 96.4  

 Mendexa % 90.4  

 Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitz % 96.0  

 Muxika % 92.6  

 Zeanuri % 89.3  

 

EUSKARA ZERBITZURIK GABEKO BIZKAIKO UDALERRIAK (2007): 31 
 

 Udalerria Euskaldun 
kop. (2001) Eredu soziolinguistikoa 

 Abadiño % 52.4 C 

 Arantzazu % 86.5 D 

 Areatza % 61.3 C 

 Atxondo  % 67.5 C 

 Barakaldo  % 9.8 A 

 Bedia % 59.5 C 

 Busturia  % 69.0 C 

 Elantxobe  % 93.2 D 

 Ereño  % 92.4 D 

 Errigoiti  % 86.0 D 

 Forua  % 77.0 D 

 Garai  % 86.7 D 
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 Udalerria Euskaldun 
kop. (2001) Eredu soziolinguistikoa 

 Ispaster  % 95.3 D 

 Iurreta % 49.0 B 

 Izurtza % 86.3 D 

 Kortezubi % 89.6 D 

 Mallabia  % 73.7 C 

 Mañaria  % 90.6 D 

 Mendata  % 89.5 D 

 Meñaka  % 88.1 D 

 Morga  % 89.3 D 

 Mundaka  % 71.7 C 

 Murueta  % 88.0 D 

 Nabarniz  % 94.0 D 

 Otxandio  % 74.7 C 

 Portugalete  % 12.7 A 

 Sukarrieta  % 63.4 C 

 Ubide  % 65.8 C 

 Trapagaran  % 14.9 A 

 Zaratamo % 38.3 B 

 Ziortza-Bolibar - D 

 
 

 Kanpoko eragileak  
 
Azken urte honetan, gure lana hobetu eta gizarteratu nahian, hainbat gizarte-
eragilerekin harremanetan izan gara; batez ere, hezkuntza arloan lanean aritzen diren 
eragileekin; Bizkaiko Berritzeguneetako arduradunekin batzarra egin genuen eta gure 
egitasmo guztien berri eman genien, bai eta BIGE, Bizkaiko ikasleen gurasoen 
elkartearekin ere; guzti-guztiek interesgarri iritzi diote Alkarbidek eta berau osatzen 
duten euskara teknikariek egindako lanari eta batzuek zein besteok egiten ditugunak 
uztartzen ahalegintzeko konpromisoa hartu dugu.  
 
Beste esparru batzuetako ordezkariekin ere izan gara harremanetan, Metro Bilbao eta 
Euskaltel enpresetako arduradunekin, hain zuzen ere. Ate horiek jotzean bi xede nagusi 
bete gura genituen; batetik, gizartean errotuta dauden enpresa horiek euskara 
bultzatzeko egitasmoetan parte hartzea eta bestetik, zenbait egitasmo bultzatzeko diru-
laguntza eskuratzea.  
 

, EUDELeko euskara zerbitzuarekin ere etengabeko harremana daukagu eta 
UDALEko euskara teknikariak Alkarbideren berri zehatza izateaz gain, bilgunean 
gauzatzen ditugun egitasmoetan EUDEL inplikatzea ere lortu gura izan dugu. Hori oinarri 
hartuta, bada, Trebaguneren bigarren bilera EUDELen egitea proposatu genuen, UDALEk 
bertatik bertara ikus dezan Trebagune zer den eta euren aldetik zein ekarpen egin 
dezaketen.  
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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  15.779 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 

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 

Muskiz 6.401 1.005 16 
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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 

 
 
 
Beste hiru udalek badihardute EBPN prestatzen.   
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EBPN PRESTATZEN ARI DIREN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

Abanto- Zierbena  8.771 1.425 16 

Areatza 1.007 617 61 

Bilbo 342.382 53.051 15 

 
 

EUSKARA ZERBITZURIK GABE GERATU DIREN UDALERRIAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

Elantxobe  439 409 93 
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Hemendik aurrerako proposamenak 
 
 Koordinazioari dagokionez, uste dugu ahalegin handiagoa egin behar dela euskara 

zerbitzuek gauzatzen dituzten kanpaina, ekimen eta jardueren berri herritarrei 
emateko urte osoan zehar, ez bakarrik kanpainak etxeetara iristen direnean. Hala 
berean, barruko harremanen esparruari gagozkiola, euskara sustatzeko berariazko 
koordinazio-guneak (trebatzaileen bilgunean, euskara arduradunen topagunea…) 
sustatu behar direlakoan gaude. 

 
 Proiektugintzaren arloan, gure iritziz, antolatutako egitasmoei etekin handiagoa 

atera behar diegu. Urte hauetan Alkarbidek egin dituen hainbat eta hainbat ekimen 
baliagarriak eta interesgarriak izan dira oso, baina ekimen horietako asko burutu 
bezain pronto ahaztuta geratzen dira kaxoi baten barruan; ekimen batzuek 
iraunkorrak izan behar dute eta bizia eman behar zaie; horretarako, web gunea 
bide aproposa izan daiteke eta orain arteko guztiak web gunean eta modu 
interaktiboan jartzea dugu teknikariek hainbat aldiz proposatu diguten hobekuntza. 
Arlo honi lotuta, esan dezagun ekimenak gauzatzeko metodologia asko hobetu dela 
baina sarri askotan, denbora falta tarteko, hornitzaileei ez zaie behar beste 
eskatzen, euskara zerbitzuekiko harremanei dagokienez. Azkenik, koordinatzaileen 
kezkaren ildoan, esan dezagun hizkuntza-irizpideak udalaren prozeduran 
txertatzeko bideak aztertu eta landu beharko lirateke.  

 
 Prestakuntza arloan, ari gara prestakuntza-plan orokorra finkatzen eta bideratzen. 

Aurrera begira, HAEE erakundearekin baterako elkarlana oso garrantzitsua izango 
da ikastaroak eskaintzeko orduan. Edonola ere, gogoratu behar dugu 2008ko 
ekitaldian IV. plangintzaldia hasiko dela, eta, hortaz, ahalegin sendoak egin 
beharko dira euskara zerbitzuetako teknikarien prestakuntza beharrizanak aztertu 
eta erazko prestakuntza-plana proposatzeko beste erakunde batzuekin (HPS, HAEE, 
EUDEL...) elkarlanean, batik bat erabilera planaren kudeaketaren inguruan. 

  
   Prestakuntza-lana bideratzeko, lau saio-mota proposatu gura ditugu: 
 

- Etengabeko aholkularitza 
- Ikastaroak 
- Mintegiak 
- Jardunaldiak 
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Euskara teknikarien ekarpenak 
 
Hona hemen, teknikarien iritziz, Alkarbideren jardunbidean hobetu beharreko alderdi 
batzuk: 
 
[Esperientzien gordailua] 
Atal honi eragin egin behar zaiola uste dut baina, bestalde, badakit guk geuk eragin 
beharko geniokeela eta ez zaigula askotan burutik pasa ere egiten zerbait bidal 
dezakegula edo bidali beharko genukeela. 
 
[Agerkaria] 
Ez diogu, inondik ere, izan lezakeen etekina ateratzen. Esperientzien gordailuarekin 
gertatzen denaren antzean gabiltza honetan ere, eta ez gara konturatzen zeharo 
mesedegarri litzatekeela bizitasun gehiago ematea. 
 
[Prestakuntza: landu beharko liratekeen gaiak] 
Diru-laguntzak kudeatu eta zuritzeko prestakuntza, euskararen legegintza eta gaur 
egungo egoerari buruzko informazio-ikastarotxoa, egoera praktikoekin. 
 
[Esperientzien gordailua] 
Ez dut erabiltzen. Beharbada, bere erabilera sustatzeko atal hau gaurkotzen den 
bakoitzean e-mailen bidez horren berri eman beharko litzateke. Bestalde, teknikarion 
ekarpenak ez dira handiak, BFAri eskatzen diren diru-laguntzen aldean Gordailuan 
sartutako egitasmoaren kopurua oso txikia da eta. 
 
[Bileren maiztasuna] 
Bileren maiztasun egokia, nahiz eta teknikarion egitekoek, sarritan, ez duten uzten 
dinamikari modurik egokienean erantzuten. 
 
[Lan-mahaia] 
Hausnarketa sendoa eskatzen du Alkarbideren ibilbideak, eta hausnarketaren ondorio 
izan dadila dena delako Alkarbide. Zelan esleitu du Aldundiak zerbitzua udaletako 
teknikarien iritziak jaso barik? Urte batzuk joan dira lehen pausoak eman zituenetik 
hona. Galdetu jendeari, baina ez bakarrik urte amaierako inkesta baten bidez, ez 
zerbitzua esleitu eta gero. Kontratazioaren ezaugarriak definitzerakoan galdetu zerbitzu-
hartzaileei. 
 
[Prestakuntza: landu beharko liratekeen gaiak] 
 Euskara Arlo edota  Zerbitzuetarako baliabideen gaineko informazioa, formazioa, 

koordinazioa… 
 Euskara teknikarientzako alorkako prestakuntzari begirakoen lanketa (Erabilera Planak, 

EBPN, trebakuntza…) 
 
[Prestakuntza: landu beharko liratekeen gaiak] 
Prestakuntzara eta EAEn honetan dihardugunon arteko ganorazko koordinaziora mugatuko 
nituzke. 
 
Datorren urteko proposamenak direla eta, ekarpen gutxi bidali dute teknikariek batzarra 
egin baino lehen. Behean jaso ditugu aipagarrienak: 
 
> Ea Agerkaria eta Esperientzien Gordailua indartzeko gauza garen! 
 
> Informazio eta teknologia berrien munduan murgildu behar dugula deritzot. Gure 
gizartea zati handi batean sareak eta teknologia berrien menpe edo eraginpean dago 
eta.  
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> 2008ko Kudeaketa Planaren diseinua amaitzen dugunean, ondo egongo litzateke denok, 
esparruz esparru, horren berri elkarri ematea. Besteak buruan zer duen jakiteko eta 
kontzeptuetan, kodeketan eta metodologian terminoak bateratzeko. Hau dena batzar 
batean egitea ezinezkoa da, beraz, helburu estrategiko edo esparruen arabera landuko 
nituzke. 
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