
 

 

 
 

BIZKAIKO  
TOKI-ADMINISTRAZIOETAKO  

EUSKARA ZERBITZUEN BILGUNEA 
 

Urteko Jardueren 
Oroitza-txostena 

 
2011 

 
 



 

 Alkarbide bilgunearen 2011ko jarduera-txostena 

1 

Aurkibidea 
 
Atarikoa   

Koordinazioa  

Proiektugintza  

Prestakuntza  

Komunikazioa  

Alkarbide bilgunearen egungo egoera  

2012ko lan-ildoak  

 
 
 
 
 
     

31 

27 

26 

24 

10 

3 

2 



 

 Alkarbide bilgunearen 2011ko jarduera-txostena 

2 

Atarikoa 
 
Alkarbide bilgunearen hamargarren ekitaldia izan dugu 2011koa eta bederatzigarren ekitaldi 
betea. Bilguneak aurten egindakoak oroitza-txosten hau osatzen duten ondoko orrialdeetan jaso 
ditugu, hurrenkera honetan: koordinazioa, proiektugintza, prestakuntza eta komunikazioa. 
Bestetik, 2012ko lan-ildoak, bilgunearen egungo egoera eta teknikarien iritziak ere jaso dira 
berton, atal bakoitzaren amaieran, hau da, koordinatzaileek proposatu moduan. 
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koordinazioa proiektugintza prestakuntza komunikazioa 

 

 
Koordinazioari dagokionez, idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko 
eginkizuna izan dute lan-mahaien jardunbidea sendotzen eta bateratutako proiektuak aurrera 
eramaten. Zeregin horretan, idazkaritza teknikoko lau teknikari1 ibili dira idazkari eta bideratzaile 
lanetan lan-mahaietako koordinatzaileekin batera; aipatzekoa da idazkari bakarra aritu dela C eta 
D lan-mahaien gidaritzan; hala, D lan-mahaikoekin, beharrizanaren araberako batzarrak egin 
dira. Gainera, kirol federazioen eta Lantik-eko Biscaytik aplikazio informatikoaren gaineko nondik 
norakoak lantzeko aparteko 2 lan-mahai eratu dira.  
 
2011n ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi honetan, 
3.443 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [3.443]. 
 

2011 
Urtarrila 337 Apirila 334 Uztaila 86 Urria 207
Otsaila 513 Maiatza 338 Abuztua 63 Azaroa 538
Martxoa 498 Ekaina 220 Iraila 220 Abendua2 89 

 

 
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). 
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1  2011ko ekainetik aurrera, beste teknikari batek hartu du C eta D lan-mahaien gidaritza, lehengoa amatasun-bajan izan da 
 eta. 
2  2011ko abenduaren 14a arteko mezuak. 
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Postontziak jasotako mezu kopuruak gora egin du nabarmen, besteak beste egitasmo asko 
kudeatu ditugulako. Hona hemen 2002. urtetik3 Alkarbideren postontziak izandako bilakaera. 
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Azken urteetan Alkarpost zerbitzua erabiltzeko aparteko ahalegina egin dugu eta horretarako 
behar izan diren hobekuntza teknikoak ere egin ditugu. Hala ere, aurten ere ez dugu jaso mezu 
askorik, guztira 11 izan dira, baina egia da teknikari gehiagok erantzun diela zerbitzu honen 
bitartez egindako galderei. Nolanahi ere, Alkarpost zerbitzua baliagarria dela esaten dute 
teknikariek baina eurentzat errazagoa da bilgunera zuzenean jotzea eta errazagoa ez eze 
eraginkorragoa dela aipatzen dute. Hala ere, aipatzekoa da Alkarpost zerbitzua erabili dutenek 
galdera edota bestelako iradokizunen bat egiteko erantzun oso ona jaso dutela, gehienek lan-
mahai guztietako teknikarien laguntza jaso baitute.  
 
Alkarposten gainean behin baino gehiagotan aipatu digute teknikariek norbaitek idatzi duela 
adierazten duen mezua gaztelaniaz jaso dutela; esan beharra dago, ordea, mezu horren 
hizkuntza erabiltzailearen nabigatzailearen araberakoa dela, eta ez gure zerbitzariaren kontua. 
 
 
2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [10]. 
 

2011 
Urtarrila 1 Apirila 0 Uztaila 1 Urria 0 
Otsaila 5 Maiatza 0 Abuztua 1 Azaroa 0 
Martxoa 2 Ekaina 0 Iraila 0 Abendua 0 

 
Web guneak, 104.337 bisita4 izan ditu azken urte honetan. Aurrerago emango dugu zehaztasun 
gehiago. 
 
Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren bederatzi ale (56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 
eta 64. zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta 65. alea urtea amaitzeaz batera 

                                                 
3  2002ko ekitaldian, urteko azken hiru hilabeteetan baino ez zuen jardun Alkarbide bilguneak. 
4  Abenduko daturik ez daukagu. 
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bidaliko dugu. Agerkaria digitala denetik bertan jasotzen diren gaiak egunerokotasunari oso lotuta 
daude, udan izan ezik, hilerik hile bidaltzen dugu eta horrek hilero gertatzen direnen berri 
emateko aukera aparta eskaintzen digu. Gainera, hilabetean zehar aparteko albisterik sortuz 
gero, postontziaren bitartez zabaltzeaz gain, agerkari digitalak horretarako aukera ere ematen 
digu.  
 
Asko izan dira Agerkariaren bederatzi 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 digu Agerkari digitalak; bestetik, 
teknikariek euren udalerrietan egindakoaren berri emateko bidea ere izan da Agerkaria; eta 
azkenik, Euskal Herri mailan euskararen arloan izan diren hainbat ekimen, jardunaldi, ekitaldi eta 
egitasmoren erakusgune izan da. 
 
Agerkaria posta elektronikoz bidaltzen zaie Alkarbide osatzen duten euskara teknikariei eta 
horrez gain, Alkarbideren web gunean eskegitzen da. Azken urtean, Bizkaiko euskara teknikariez 
gain beste lurralde batzuetako teknikari batzuek eta udaletan euskara teknikari lanetan aritzen ez 
diren hainbat pertsonek Agerkaria digitala jasotzeko eskaera egin digute eta beraiek ere jasotzen 
dute Agerkaria digitala. Gainera, azken horiek askotan Alkarbiden egiten diren egitasmoen berri 
Agerkariari esker izaten dute eta askotan gai jakin batzuen gaineko informazio gehiago ere 
eskatzen digute. 
 
  
Lan-mahaien jardunbidea 
  
A ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2011n. 
B ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2011n. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2011n. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 1 aldiz batu dira 2011n. 
 
Lan-mahaien jardunbidearen berri akten bidez jasotzen dugu, bilgunearen gune pribatuan. 
 
Hurrengo lerrootan goian aipatutakoen inguruko balorazio nabarmenenak jaso ditugu:  
 
1. [Harremanetarako bideak] 
 
Posta bidezko harremana 
Oso egokia primeran funtzionatzen du, galdetu edo zerbait eskatu eta erantzuna berehala eta 
zehatz jasotzen ditugu etengabea eta gure beharrerako ezinbestekoa 
 
E-mailak ez sinatzea ez zait ondo iruditzen. Norbaitekin harremanetan jartzen garenean 
(edozertarako) jakin behar dugu zein den bere izen, ardura eta telefonoa  
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Telefono bidezko harremana 
Primerakoa, aitzakiarik gabekoa, lagungarria harremana atsegina eta prestutasuna momentu oro, 
eta eskainitako zerbitzua egokia. Egokia batez ere zalantzak argitu eta mesedeak eskatzeko. 
Erabili dudan guztietan, berehala jaso dut erantzuna 
 
Ondo dago, baina maila erabilita telefonoa hartzeko premia gehiegirik ez dago. Eraginkorragoa 
da posta elektronikoz egindakoa agiriak erantsi daitezke eta planteaturikoaz hausnartzeko astia 
ematen da 

 
Aurrez aurreko harremana 
Oso egokia, aitzakiarik gabekoa, langileen prestutasuna eta gogoa aipatuko nituzke. Hilean 
behingo lan-mahaiaren deialdietan egokia izaten da, biltzeko maiztasunari egoki deritzot eta 
aurrez aurreko harremanetarako erabili dugun tresna hori nahikoa dela uste dut 
 
2. [Alkarbideren web gunea] 
  
Web gunea, oro har 
Interesgarria eta ona. Aurten ez dut asko erabili, dena den dauden edukiak egokiak eta zehatzak 
dira  
Gutxi erabiltzen dugu, ez dugu gurea balitz moduan hartzen 
Ez dut ohiturarik bertan sartzeko, baina, mantendu beharrekoa 

 
 
Alkarpost 
Oso gutxi erabili dut baina erabili izan dudanetan zerbitzua egokia eta baliagarria izan da, 
beharrezkoa dela uste dut. Ekarpena: Web orria eguneratzen den bakoitzean emailez  horren 
berri jaso beharko genuke 
Sarriagotan erabili beharko genukeen tresna. Auzolanean jarduteko kulturan sakondu beharko 
genuke. Hasi berrientzat ezinbestekoa 
Sumatzen dut inoizko gutxien erabili dela edo inoizko galdera gutxien egin dela. Suposatzen dut 
seinale ona dela 
Ez dot erabiltzen, ez dakit benetan teknikarion harreman foro funtzioa betetzen duen  
 
Agerkaria 
Oso interesgarria, besteek egindakoen berri eta esperientzia guztiei buruzko informazioa izateko 
Oso ondo ikusten dut e-mailen bitartez jasotzea 
Jaso eta irakurtzen dut. Laburra da eta maiztasun gutxikoa denez gauzak gogoratzeko ondo 
dago 
Orain arte, ez diot atarramendu handirik atera. Beharbada, gai batzuk gehiago garatu beharko 
lituzke. Denda den, honelako gero eta gehiago dagoenez, azkenean kontu interesgarrienen berri  
izateko aukera dugu   
Agertzen diren berriak batez ere udal handien gainekoak izaten dira (kontu orokorrak alde batera 
utzita) 
Pentsetan dot soberan dagoela eta politikarientzat eginda dagoela, guk agerkarian agertzen 
danerako, jarduera ezagutzen dogu 
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3. [Lan-mahaia] 
 
Maiztasuna 
Egokia 
D ereduko lan-mahaiaren batzarren maiztasuna, behintzat, eskuartean ditugun gaien araberakoa 
da. Mahaikideek gura izango balute, bi hilabeterik edo hiru hilabeterik behingo batzarrak egin 
daitezke (aztergai zerrendak mahaikideen proposamenekin osa daitezke) 
Asuntoa ez da bilera gehiegi edo gutxiegi, asuntoa da zer tratatuko den bileretan, hau da gaiak 
interesgarriak diren eta eragina izango duten ala ez 
 
Parte hartzea 
Ez da erraza izaten bilera guztietara joan ahal izatea. Bestela, jorratutako gaiak eta 
proposatutako ekimenak ondo ikusten ditut 
Taldearen parte hartzea egokia delakoan nago. Nirea, berriz, ez da hain ona izan. Taldea 
moteltxo akaso? Ez dakit 
Azken bolada honetan D ereduko lan-mahaiaren dinamika areagotu egin dela uste dut 
Egokia eta neurrikoa 
Taldekide guztiok ez dogu modu berean parte hartzen. 
Azken aldi honetan gehienbat agertzen direnak durangaldekoak garela uste dut, beste herri 
batzuetako ordezkariak gutxiago agertzen dira. Aztertu beharko da horren zergatia. 
Durangaldekook mankomunitatean ere batzen gara.   
Bileretara joaten garenok inplikatuta gaudela uste dut 
 
Bilera lekua eta ordua 
Lekua egokia; eguna, ostirala, aldatuko nuke  
Oso egokia 
Ezin hobeto! 
 
Landutako gaiak 
Egokiak eta mahai teknikoak egiten duen lana goraipatuko nuke 
Nire ustez, denon artean adostu behar dira gaiak 
Batzuk interesgarriagoak eta beste batzuk ez hainbeste, baina hori normala da, era askotakoak 
gaude, eta hala izan behar da 
Landutako gaiak egokiak direla uste dut. Arazoa ez da zeintzuk diren jorratzen diren gaiak, 
arazoa lantzea tokatu zaigun herrietan datzala uste dut 
Beharrezkoak, egokiak 
Urtero komentatzen dogu, alkarlenean gauzak egiteko interesgarria dala baina pauso bat 
haruntzago egin behar dogula; barriro Gipuzkoara begira eta eurekin be alkarlan bat lortzen 
saiatu. Trebakuntza teknikarioi eta ekintza solteak barik, programak garatzeko gaitasuna 
Gehien errepikatzen den gaien artean eta gainera ia urtero, diru-laguntzena da, horrek zer edo 
zer adierazi gura du. Aurten transmisioaren ingurukoa izan da, emangiltza.com. Urtetik urtera 
ekimen batzuk finkatu egin behar direlakoan nago, berez funtzionatu: EPK, emangiltza, eskola-
agenda eta abar, gehiegi luzatu barik gai horietan. Gaien zein Alkarbide beraren 
funtzionamenduaren inguruan gehiago sakondu beharko genuke, hobeto finkatu. 
Datorren urterako lehentasunak jaso dira 
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Taldearen ekarpenak landutako gaietan 
Baliogarria  
Egokiak 
Eskuartean ditugunak, oso egokiak (BiskayTIK, Kirol federazioak), guztioi doazkigunak eta 
esparru horietan ekiteko soka luzea eskainiko dutenak. Datorren urtekoak finkatzeke (Erabilera 
Planen ingurukoa, …? 
Taldearen ekarpenetan oinarritu da lan-mahaietara eramandako planteamendua 
Tira 
Aipatzekoa da arlo honetan lan-mahaiko idazkariak egindako lana, gure ekarpenak lortu ahal 
izateko 
Egokiak direlakoan nago 
Batzuetan, denbora faltagaitik edo, uste dot ez garela behar dan moduan zentratu 
Ugariak 
Ekarpenak egiten ditugu, ez denok gai guztietan, baina tira 
Bakoitzak bere udalerrian egiten duena komentatzen du, ez dakit talde sentimendurik dagoen. 
Bateratasuna falta da.  
Aurten beharbada denbora gehiegi eman dugu emangiltzarekin: diseinua, esamoldeak eta abar. 
Ekarpenak egin dira, baina, beharbada denbora gehiegi eman dugu horretan. 
 
Alkarbidetik jasotako informazioa 
Informazioa erabilgarria oso eta materiala oso egokia izan da. Eskatutako adina ematen diguzue, 
nahikoa 
Erabilgarria da agian beste leku batzuetan egiten denari buruzko informazioa ere eman liteke 
bileretan Euskal Herrian egiten dena ez ezik, antzeko egoeran bizi diren bestelako herrialdeetan 
egiten diren egitasmoen berri ere ematea eta gurera ekartzea ez legoke gaizki. 

 
Taldekideengandik jasotako informazioa 
Ona, interesgarria eta erabilgarria, ideia asko har daitezke, esperientziak trukatu  
Hobetu daiteke. Agian informazio gehiago trukatu beharko genuke lan-mahaiaren bileran. 
Aztergaietan gure euskara zerbitzuen ekimen interesgarrienen berri modu sistematikoago batean 
eman beharko genuke 
Apartekorik ez 
Horretarako biltzen gara, informazioa jaso eta ideia berriak jorratu 
Zeozer behar dugunean elkarri eskatzen diogu, nahikoa 
 
Beste lan mahaietako informazioa 
Ona, erabilgarria 
D eredukook partekatuta ditugu gai batzuk C eredukoekin (kirol federazioen gairako lan-mahaia). 
Ez dogu gehiegi jasotzen. Gure kasuan, D eredukoekin be egin geinkez gauzak eta ez dago talde 
ezbardinen arteko koordinazio handirik 
Inpresioa daukat gutxi jasotzen dugula  
 
Taldeak landu beharko lituzkeenak 
Kirola, alkarteak, lan-mundua... 
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Ondo legoke emailez beste udalek egiten dutena jasotzea (dagoeneko Udal batzuek Alkarbideri 
pasatzen diote informazioa eta horrek zabalkundea egiten du). Hori gehiago garatu beharko 
litzateke 
Datorren otsailerako finkatuko dira langai berriak 
Danon artean adostutakoak, denon interesekoak 
Egiten ari garenak 
Elkarrengandik ikastearena 
Trebakuntza 
 
Alkarbideko teknikariak 
Oso lan ona , bikainak pozik gaude eurekin, jarraitu horrela, beti laguntzeko prest, atseginak, beti 
laguntzeko prest, oso egokiak eta pazientzia handikoak, informatzen gaituzte, ondo betetzen dute 
bere funtzioa, badute meritua, ez da-eta erraza herri guztien eskakizunak artatu eta bideratzea. 
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koordinazioa proiektugintza prestakuntza komunikazioa 

  
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2011n koordinatutako 
ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 
 

 
 

  D bitamina, aberastu bere heziketa! [aurre-matrikulazio kanpaina] 
 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoentzako sentiberatze-kanpaina hau 2-3 
urteko umeen eskolatze-aldia hasteaz batera zabaldu ohi da. Aurreko kanpainan izandako 
balorazio onaren ondorioz, aurten iazko kanpaina bera egin da.  Hartzaile nagusiak 2-3 urteko 
umeak dituzten gurasoak izan dira eta helburu nagusia D ereduaren alde onak azpimarratzea 
izan da. 
  

 
 
Bizkaiko 43 udalek bat egin dute euskarazko irakaskuntza bultzatzeko kanpaina honetan eta 
hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak:  

- udaleko ordezkariren batek sinatutako gutuna euskarazko ereduetan ikasteak dakartzan 
abantailen berri ematen duena 

- gutuna bidaltzeko gutunazala. D eredua aukeratzeko hainbat arrazoi azpimarratzen dira 
gutunazalaren barruko aldean  

- eskolan hasiko diren neska-mutikoentzako oparia (kanpainaren leloa idatzita duen 
neurgailua). 

 
Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:  
 
-  Ez dugu parte hartu. UEMAko herriak herri euskalduna dira eta, beraz, D eredua izaten da 
bakarra. Horrelako kasuetan ez da D bitaminaren beharrik ikusten. Bai, ordea, Gatikako kasuan, 
inguruan badaudelako beste ereduetako ikastetxean. 

Euskararen ondorengoetaratzea 
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- Momentuz epeak betetzen ari gara, edukia egokia momentuz 
- Ondo 
- Kanpaina polita baina gure udalerrian 2 eta 3 urterekin matrikulatzen direnentzat D eredua 
baino ez dagoenez, kanpainak izan ahal duen eragina oso txikia da. (bakarrik kanpora ikastera 
doazenekin neurtu ahal dugu honen eragina) 
- Ez dakit eraginik daukan. Ez dugu egin, Elorrion D eredua baino ez dagoelako. 
 
 

 Nahi dudalako ! 
 
Urte hasieran, Nahi Dudalako! egitasmoa prestatu genuen sasoi hartan DBH 4. mailan zeuden 
gazteen artean banatzeko. Udalerri batzuk DBHko 3. mailan ere banatu zuten informazioa 
DBH4ra heltzen direnean gazte askok dagoeneko erabakita izaten dutelako euren bidea. DBHn 
euskaraz ikasi duten gazteek hortik aurrerako ikasketak ere (batxilergoa eta lanbide heziketa) 
euskaraz egitea da kanpaina honen xedea. 
 

        

Gazteak izan dira egitasmoaren hartzaile nagusiak. Iazko kanpainaren jarraipena izan da eta 
aurten ere kanpainaren zati garrantzitsuena web gunea izan da. Web gunean hainbat berrikuntza 
egin ditugu; batetik, bilatzailea egin da, gazteek egin gura dituzten ikasketak errazago aurki 
ditzaten eta bestetik, euskaraz ikasi duten hainbat gazteren testigantzak jaso dira, horrek euren 
bizimoduari ekarritako onurak azpimarratuz.   

Kanpainaren berri emateko eskuorria banatu zitzaien gazteei. Eskuorri horretan gazteak 
euskarazko eredua aukeratzea azpimarratu eta web gunean hainbat informazio jasoko dutela 
adierazi zaie gazteei, horrekin batera, irabaz zezaketen sarien berri ere eman zaie. Web guneak 
gainera, gazteen iritzia zein den jakiteko balio digu, bai web guneari berari buruzkoa bai eta 
egitasmoaren ingurukoa ere. Azken urteotan horixe izan da kezka nagusia, ezin izan dugula 
egitasmoen eragina neurtu eta baloratu eta web guneak horretarako bidea eman digu. 

Ekimen honi esker Bizkaiko 37 udalerritako 6.400 gaztek Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 
ikasketak euskaraz jarraitzeko aukerari buruzko informazioa jaso dute.  

Goian aipatu dugunez, aurten balorazioa egiteko aukera izan dugu, 100 gazte baino gehiagoren 
iritzia jaso dugu web gunean eta iritzi horiek aintzat hartuta datorren urteko egitasmoa bideratu 
dugu. Labur-labur esateko gazteen ustez kanpaina egokia izan da eta beharrezkotzat jo dute 
aipatutako informazioa jasotzea, aipatu digutenaren arabera, arazoa batez ere Lanbide 
Heziketan dago, askotan ikasi gura dutena ez dagoelako euskaraz eta gaztelaniaz egin behar 



 

 Alkarbide bilgunearen 2011ko jarduera-txostena 

12 

dutelako. Urtero ateratzen den kontua da honakoa, Hezkuntza Sailarekin komentatuta gutxieneko 
taldea eratu barik ezin dela euskarazko taldea eratu aipatu ohi du Hezkuntza Sailak.  

Kanpainaren zabalkundeari begira, martxoa eta maiatza bitartean Itsaso Paiak 17 hitzaldi eman 
zituen 9 institututan, 14-16 urte bitarteko gazteen artean. Hitzaldiotan Itsaso Nahi Dudalako web 
gunean sartu ohi da gazteekin batera web gunearen nondik norakoak ikusteko, horrekin batera, 
euskarak bere bizimoduan izan duen garrantzia ere azpimarratzen du.  
 
Hona hemen egitasmo honen inguruan teknikariek egin duten balorazioa:  
  
- Ez dugu parte hartu 
- Ez dugu egin hitzaldirik, kanpaina bera ondo eta beharrezkoa oraindik 
- Ondo. Itxaso Payaren hitzaldiaren kalitatea nabarmendu gura nuke 
- Nahiko korapilatsua izan da eta izaten ari da, batetik lantzeko orduan ematen dituen 
arazoengatik eta bestetik nire ustez gure lan-mahaian oso iritzi ezberdinak ditugu honen gainean 
eta kanpainaren helburuak zehazterakoan oso azalean geratzen gara (guztiz kontrakoa gertatzen 
zaigu D bitaminarekin: helburuak oso zehatzak dira eta mezua oso argia da) 
- Ez dot erabili 
- Nahi Dudalako ekimenaren inguruko emaitzak ezin ditut baloratu eta Itxaso Payaren hitzaldirik 
ez dugu antolatu 
- Itxaso Paiaren hitzaldiak oso balorazio ona izan zuen   

 

  Eman giltza [ondorengoetaratze kanpaina] 

Familiak hizkuntza transmisioaren 
garrantziaz sentiberatzeko, aurreko 
urteetan legez, ondorengoetaratze 
kanpaina egin da Bizkaiko hainbat 
udalerritan. C lan-taldeko teknikarien 
ekimenari esker garatu da aurtengo 
kanpaina. Aurten leloa, Eman giltza / 
¡Háblale, escúchale!, eta kanpainaren 
formatua aldatu ditugu. Kanpaina 
jaioberriak nahiz 1-6 urte bitarteko umeak 
dituzten gurasoentzat egin da, eta 
helburua euskara belaunaldiz belaunaldi 
transmititzeak duen garrantzia 
nabarmentzea da.  

Eman giltza / ¡Háblale, escúchale! kanpaina 37 udalerri eta 3 mankomunitatetako ia 16.000 familia 
inguruk jasoko dute euren etxeetan. Guztira, 58 udalerrik parte hartu dute. 

 

Aurten diptiko bat banatuko zaie jaioberriak eta 1-6 urte bitarteko umeak dituzten gurasoei. 
Diptikoan, guraso guztiengana hurbildu asmoz, alkateak edo udal ordezkariren batek sinatutako 
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testua agertzen da hiru hizkuntzatan (euskara, gaztelania eta frantsesa) ondorengoetaratzea 
guraso euskaldun zein erdaldunek landu beharreko arloa delako. Gutun edo testu horren bidez 
gurasoak animatu nahi dituzte euskararen transmisioa bultzatzera eta, bide batez, kanpainarako 
sortu den web gunearen berri ere ematen da.  

Horrez gain, hainbat udalerrik azken urteetan 
argitaratutako KU-KU, haur hizkera jasotzen duen 
liburuxka eta CDa ere banatuko dituzte. 

Web gunea, berriz, aurtengo kanpainaren zatirik garrantzitsuena da. Web 
guneak, www.emangiltza.com, gurasoentzat transmisioa bermatzeko giltza izango diren 
aholkuak, tresnak eta baliabideak batzen ditu. Gainera hainbat gurasoren testigantzak ere sartu 
dira beste guraso batzuek izan ditzaketen kezka, beldur edota bestelako zalantzak argitze eta 
uxatze aldera. Horrez gain, gurasoek aukera dute nahi dutena galdetzeko horretarako beren-
beregi sortu den atalean. Sariak izeneko atala ere aurkituko dugu eta bertan agertzen den 
inkesta betez gero, gurasoek familia guztiarentzako sariak irabazteko aukera izango dute, 
gainera inkesta horretan jasotako erantzunei esker kanpainaren balorazio osatuagoa egin ahal 
izango dugu. Azkeneko atala antolatzaileena izango da eta bertan kanpainan parte hartu duten 
erakunde guztien armarriak eta kontaktuak agertzen dira. 

Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa: 

- Ez dugu parte hartu 
- Oso aproposa, beharrezkoa eta egokia, web orrialdea formatu egokia da 
- Ondo baina zalantzak dauzkat kanpainaren eraginaren gainean 
- Teknologia berrietara jo dugu kanpaina honekin eta nire ustez askoz eraginkorragoak dira 
etxera “eginda” doazen kanpainak, hau da, bestelako lanik edo esfortsurik eskatzen ez dutenak. 
aurreko urteko formatoa gustukoago nuen. 
- Aurtengoa eraginkorragoa izango dala uste dot. 
- Aurrekoak baino hobeto  
- Aztertu egin beharko da emaitza, lan polita egin da. 
- Lan mordoa egin dugu. Hor dago emaitza: web gune ona eta tresna asko erabilgarri. Hortik 
aurrera herri bakoitzak ikusi behar du zelan erabili. 
 
 

 Eskola Agenda 
  
Aurten bigarren aldiz jarraian argitaratu da eskola agenda Alkarbideren bidez. Galdakao, 
Arrigorriaga eta Etxebarri izan ziren lan honen aurrendari eta beste udalerri batzuek interesa 
zutenez Alkarbidek hartu zuen agenda kudeatzeko ardura.  
Agenda lehen hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago eta helburu nagusi bi ditu; batetik, irakasle, 
ikasle eta gurasoen arteko harremanak euskaraz izateko baliabide izan nahi du eta bestetik, 
euskal kultura sustatzeko. 
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Ikasturte honetako agendaren ardatz nagusia euskal mitologia da eta euskal mitologiako hainbat 
ipuin eta kondaira irakurri dituzte gaztetxoek Martin Galtzagorriren eskutik. 
 
Egitasmo honetan Bizkaiko 25 udalerrik parte hartu dute eta guztira 9.400 ale banatu dira udalerri 
horietako ikasleen artean. Oraindik balorazioa egin gabe dago agenda irailean banatzen delako 
eta apur bat erabiltzen dutenean egin ohi dutelako balorazioa. 
 

 
 
Bestalde, aipatu behar dugu eredu guztietako udalerriek parte hartu dutela egitasmo honetan eta 
horrek egitasmoaren garrantzia bermatzen du, udalerri guztietan beharrizan hori sumatzen den 
seinale. 
 
Hona hemen teknikariek egin duten balorazioa: 

 
- Oso ona, urtez urte hobetzen den produktua,  
- Oso erabilgarria iruditzen zait. Baina denon parte-hartzea eskatzen du 
- Ez dugu parte hartu 
- Irakasleek ondo baloratu dute eta jarraitzeko asmoa agertu dute 
- Kalitate handiko produktua, ikastetxeetatik erabilgarritzat eta oso egokitzat jotzen dute, hainbat 
gurasoren kritikak ere onak dira 
- Ez dot erabili. LH-ko ikasleek beste agenda bat izaten dabe ( Aldundiak oparitutakoa) eta DBH-
koa geuk egiten dogu 
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  Gidabaimena euskaraz 

Aurten ere Bizkaiko hainbat udalerrik Gidabaimena euskaraz egitasmoa martxan jarri dute. 
Egitasmoaren helburu nagusia da gazteei adieraztea gidabaimena euskaraz ere prestatu 
daitekeela, eta hori oinarri hartuta, egitasmoa bi zatitan banatu da: alde batetik, apirilean hitzaldi 
batzuk antolatu ziren zenbait herritan, gidabaimena euskaraz egin daitekeela jakinarazteko eta 
gazteen artean mezu hori zabaltzeko; bestetik, egitasmoan parte hartu duten udalerriek 
sentiberatze-kanpaina martxan jarri zuten, herrian bertan ere gidabaimena euskaraz atera 
daitekeela jakin dezaten. Parte hartzaileak Bizkaiko 7 udal izan dira.  

Egitasmoa, batez ere, 17 eta 23 urte arteko gazteei zuzenduta dago, adin horretan askok eta 
askok gidabaimena atera nahi izaten dutelako eta euskaraz alfabetatuta daudelako. Ildo horretan 
bada, gidabaimena euskaraz atera nahi duenak erabilgarri izango ditu teoria liburua eta testak 
egiteko programa informatikoa, euskara hutsean biak; ondoren, azterketa teorikoa eta praktikoa 
euskaraz egiteko aukera ere izango dute. Horren guztiaren berri emateko eta gidabaimena 
euskaraz herriko zein autoeskolatan atera dezaketen adierazteko, hainbat triptiko banatu 
dira: guztira 17.400 triptiko eta 300 kartel ekimenean parte hartu duten udalerrietan. 

Aurtengo berrikuntza nabarmenena diru-laguntzen eskaintza da. Iaz udalek autoeskolei diru-
laguntzak eman zizkieten gidabaimena euskaraz egiteko materiala eskura zezaten eta herritarrak 
aukera horretaz jabe zitezen. Aurten, aldiz, gazteei eman zaizkie diru-laguntzak gidabaimeneko 
azterketak euskaraz egiteagatik, hau da, diru-laguntza eman zaie matrikula ordaintzeko eta 
zenbait herritan klase praktikoak ordaintzeko ere bai. Gainera, azterketa teorikoa euskaraz egin 
eta gainditu dutenen artean bidaia zoragarri bat zozketatuko da urtea amaitu aurretik. 

 

Hitzaldiei dagokienez, apirilean 8 hitzaldi eman dira 
Bizkaiko 3 udalerritako 6 ikastetxetan eta Ander 
Vilariño lasterketako pilotu profesionala izan da 
hitzaldiotan gidari. Helburu nagusia gazteek 
gidabaimena ateratzeko azterketa euskaraz egitea 
da eta horretarako gidabaimena euskaraz 
ateratzeko herriko autoeskoletan duten 
eskaintzaren berri ere eman zaie. Hitzaldiarekin 
batera, ikastetxe batzuetan auto simuladore bi 
egon ziren gazteek eurek gidatzeko probak egin 
zitzaten. Ildo berean, gidabaimena lortzeko testak 
ere egin zituzten.  

 
Hona hemen teknikariek egitasmoaren inguruan egin duten balorazioa: 
 

Euskararen erabilera 
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- Ez dugu parte hartu 
- Honetan parte hartu dugu (neurri batean), baina ez da eraginkorra izan inondik ere eta 
aztertzen ari gara horren zergatia (eraginkortasunerako bideak aztertzen) 
- Ondo 
 
 

 Aukeratu zeurea!  
 

 

 
 

Orain dela bi urte garatu genuen lehen aldiz 
eskolako kirol esparruan euskara sustatzea 
helburu zuen proiektua. Hasieratik, egitasmoa 
urtero egiteko asmoarekin landu zen eta horrela 
aurten beste jarduera bat landu da: 
mendizaletasunari lotutako liburuxka eta 
posterra egin dira Alex Txikon mendizale 
lemoarraren eskutik. 

Horiek guztiak eta aurreko kanpainetan 
sortutako materiala aukeratuzeurea.biz web 
gunean batu dira, besteak beste, animatzeko 
oihuak eta GOSE taldeak egitasmo honetarako 
beren beregi sortu zuen abestia.  

Horretarako, poster eta liburuxkez gain, Txikonek hitzaldiak emango ditu Bizkaiko institutuetan, 
batik bat, DBHko ikasleentzat. Hitzaldietan, euskal espedizioetan euskarak zein leku hartzen 
duen azalduko du lemoarrak eta kulturartekotasunari buruzko gaiak ere jorratuko ditu.  

Ekimenean Bizkaiko 10 udalerrik parte hartu dute eta guztira 300 poster baino gehiago eta 5.600 
liburuxka banatuko dira. 

Euskara eta kirola lotzen dituen egitasmo hau 2009an hasi zen; beraz, hirugarren urtea dauka 
ekimenak. Hiru urte hauetan hamabi kirol landu dira poster eta liburuxken bitartez eta hainbat 
euskarri eskaini zaizkie erabiltzaileei euskaraz, berbarako, kirolariak animatzeko esaldiak, 
sakelako telefonora deskargatzekoak. 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

- Oso ona, urtez urte hobetzen den produktua 
- Alex Txikonen hitzaldia ez da izan oso ona, bizkorregi, bizkorregi... Gainera, esan zuen euskara 
eta kirola aipatuko zituela, baina aitatu ere ez zuen egin euskararekiko duen harremana 
- Guk iaz egin genuen Alberto Iñurrategirekin eta ez zen jende asko etorri 
- Materialaren zain, hitzaldirik ere ez dugu egin oraindik 
- Gurean oso zaila da kanpaina hau zabaltzea. Batetik elkarte gehiegi ditugulako eta bestetik 
elkarteen barruan oso euskaldun gutxi ditugulako. Kartelak ez ezik, bestelako tresnak beharko 
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genituzke egoerari buelta emateko (hitzarmenak pertsonala euskalduntzeko, eta abar, nolabait 
erabileran eragin handiagoa izango luketen neurriak...) 
- Ez dugu egin 
 
 

  Apelliduak abizendu 
 
Herritarrek beraien izena edota abizena euskarazko grafiaz jarri 
nahi izanez gero, jarraitu beharreko urratsen berri emateko 
triptikoa prestatu dute C lan-taldeko teknikariek. 
 
Triptikoan herritarrek tramite hori egiteko behar dituzten agiriak 
zehazten dira, baita non eska ditzaketen zein guztia batu ostean 
non egin behar duten abizena edota izena aldatzeko eskabidea. 
 
Aurretik hainbat udalerritan egin izan dute egitasmo hau baina 
lan taldeko hainbat teknikarik egiteko asmoa adierazi zutenez 
guztiontzat balio dezakeen triptikoa egitea erabaki zen. 
Triptikoaren diseinua Bediako teknikariak egin du, beraz, 
euskara zerbitzuek inpresio gastuak baino ez dituzte ordaindu.  

Esan behar dugu 27 udalerrik parte hartu dutela eta guztira 60.000 ale baino gehiago eskatu 
direla. Gainera, eredu guztietako udalek parte hartu dute kanpaina honetan. 
 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

- Gure kabuz egin dugu 
- Kanpaina egonkorra ez ezik gure zerbitzu iraunkorrean txertatuta daukagu (Euskararen 
egunaren aitzakiarekin Euskaraz Bizi karpetan ere txertatuta banatu dugu orri berezia) 
- UEMAk bere egitasmoa dauka 
- Ondo 
- Ez dugu parte hartu aurten 
- Beste barik, ez dau eragin handirik izan  
- Gutxi etorri dira, baina etorri direnek eskertu dute emandako informazioa  
- Gure herrian hainbatek zuzendu dute eta komeniko litzateke beste pare bat urte barru edo 
beste kanpainaren bat egitea 
 
 

 trebaGUNE, Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 
 
Ekitaldi honetan ere lanean ibili da trebaGUNE 
izeneko bilgunea, Bizkaiko udaletan 
trebakuntzan eta erabilera-planetan diharduten 
teknikarien jardun-irizpideak finkatu eta lan 
horietan sor daitezkeen zalantzak eta kezkak 

 
 

trebaGUNE 
Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 
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konpontzen elkarri laguntzeko asmoz.   
 
Ekitaldiaren lehen hiruhilekoan, jardunbidearen ikuspegitik, iaz moduan ibili da trebaGUNE, baina 
handik aurrera Bizkaiko udaletan trebatzaile eginkizunak betetzen dituztenak bakarrik batzen hasi 
dira hilero-hilero.  
 
Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:  
 
[TrebaGUNE] 
- Ez dugu parte hartu 
- Duela urte pare bat bideratzea lortu zen, baina aurtengoan eten bat egon dela esan daiteke (ez 
da erraza trebatzaileen artean aztergai komunak finkatzea, behin eta trebatzailearen lana zein 
den adostu ezean 
- Azaroak 25eko batzarrean jakin nuen zer den. Baina, momentuz, besterik ez 
- Ez daukat honen barri.  
- Ez dut parte hartu 
- Azken aldion ez dut foro honen gaineko ezelango berririk jaso bere dinamika egokitzea erabaki 
genuenetik 
- Ez dut inoiz parte hartu. baina ez dut deialdirik ere jasotzen, beraz, ez dut honen gaineko 
informaziorik 
- Ez dakit 
 
 

  Barraketan euskaraz 
 

 

Getxoko euskara zerbitzuak barraketan 
euskararen erabilera sustatzeko eta areagotzeko 
kartelak eta musika CDa prestatu zituen orain dela 
urte batzuk. Euskarri horiek teknikari guztien esku 
jarri zituzten eta gainontzeko teknikariek sortutako 
kartel berrien gaineko informazioa bidali ziguten. 
Horri esker, iaz egitasmoa guztion artean osatzen 
joan ahal izan genuen.  

 
Aurten Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak, EUDELek eta AFADEk (Euskadiko Ferialari 
Autonomoen Elkartea) lankidetza-hitzarmena sinatu dute herrietako jaietan jartzen diren jolas-
ikuskizunetan euskararen erabilera sustatzeko asmoz. 

Lankidetza-hitzarmen horri jarraiki, BFAk kartel-eredu bat prestatu du eta kartel horretan idatzi 
dira ikuskizunetako arduradunek behar dituzten testuak. AFADEkoek euskarri horiek erabiltzeko 
konpromisoa hartu zuten eta elkarteko kideei banatu dizkiete herriko jaiak hasi baino lehen. 

Guztira 300 kartel eskatu eta plastifikatu dira AFADEko idazkariak hala eskatuta, gero hark bere 
bazkideen artean banatu ditu. 
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Hona hemen teknikariek egindako balorazioa: 

- Egindako ahalegina ona izan da. Ez diogu jarraipenik egin 
- Guk AFADErekin (Juan Seisdedos) iraungo urteetan daukagu hitzarmena eta horri eusten diogu 
urtero (baldintza bereziak eta elkar laguntza) 
- Zierbenan barrakarik jartzen ez denez ez dugu honetan parte hartu 
- Ez dakit benetan herri guztietako barraketan bete diren adostutakoak, baina egitasmoa ondo 
bideratuta dagoela uste dut 
- Koordinazio eta antolatzeko sekulako arazoak izan arren merezi izan duela pentsatzen dut eta 
lantzen jarraitu behar dugun ildoetako bat dela uste dut 
- Aurten hasi gara hitzarmen moduko bat egiten. Kosta egin jata euskarazko musika egokia 
eskaintzea 
- Euskara Zerbitzutik baino jai arloarekin landu beharreko kontu bat delakoan nago. Haiek dira 
barrakak kudeatzen dituztenak eta azken batean baldintzak jartzen dizkietenak, beraz, baldintza 
horien artean hauxe ere egon beharko litzateke. Gurera ez datoz bakarrik AFADEkoak eta horrek 
zaildu egiten du segimendua egitea. 
- Geure herria ez dago honetan sartuta. 
- Urtero gogoratu behar eta betearazi hartutako konpromisoa  
 
 

  Kirol lan-mahaia 
 
Aurten bi bilera egin dira gai honetaz hitz egiteko, baina bigarrenera arte, azaroko bilerara arte 
hain zuzen, ez da osatu lan-mahaia izango dena. Horren ondoren, hauexek izango dira Kirol lan-
mahaiko partaideak: Kirol Arloko ordezkaria, Euskara Zuzendaritzako ordezkari bi, C ereduko 
koordinatzailea, D ereduko koordinatzailea eta Alkarbide Idazkaritza Teknikoko ordezkaria. 
 
Hainbat eskaera egin dira azken bilera horretan eta horiek aztertzen jarraitu aurretik 
ezinbestekoa da gai batzuk argitzea. Hori dela eta, txosten bat prestatu da, lan-mahaiko kide 
guztien oniritzia jaso duena, Kirol eta Euskara Zuzendaritzako zuzendari nagusiei helarazteko eta 
gai horiek argi ditzaten. Kontu horiek argitu ostean, berriro egingo dugu deialdia Kirol lan-mahaia 
biltzeko eta eskaera zehatzak betetzeko ahalmena zenbaterainokoa den aztertzeko; batetik, kirol 
federazioen hizkuntza irizpideak hitzarmenetan gehiago zehazteari eta betetzeari dagozkionak 
eta bestetik, horietan euskararen erabilera sustatzeko diru-laguntzei dagokienez.  

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

- Azkenean, lortu dugu zerbait bideratzea eta aurre-pausuak emateko atea ireki dugula uste dugu 
- Zierbenan ez dago kirol-federaziorik. Arraun elkartea dago, baina, ia euskaldunik ez da 
dagoenez oso zaila da haiekin zerbait proposatzea 
- Diagnostikoa egiteak aurrerantzeko lanerako abiapuntu lez balioko duelakoan nago 
- Oso informazio ezberdinak aztertu dira honen gainean. Agian txosten bakar batean informazio 
zehatza batu beharko litzateke guztiok zeri buruz hitz egiten ari garen ondo jakiteko. Bestalde, 
AMPEk emandako informaziotik ikusten da haiek ere ez dutela informazio handirik. Agian guk 
horretan lagundu ahalko genieke eurei, Aldunditik (kirol arlotik) jasotako informazioaz baliatuz. 
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- Ideia ona eta ekin egin behar zaio, baina horretan Aldundiaren inplikazioa handiagoa izan 
behar. Hau da momentua? 
- Uste dut gaia nahiko ondo bideratu eta landu dela, eta urrats inportantea eman dugula: lan-
mahaietan elkartzen garenon kezkak eta eskakizunak dagokion organoari helaraztea.  
 
 
 

  BiscayTIK lan-mahaia 
 
Aurten BiscayTIK lan-mahaia osatu aurretiko bilera egin da. Lan-mahaia honako hauek osatuko 
dute: Euskara Zuzendaritzako ordezkaria, BiscayTIK-eko ordezkaria, Lantik-eko ordezkaria, D 
ereduko koordinatzailea, UEMAko ordezkaria eta Alkarbideko Idazkaritza Teknikoko ordezkaria. 
BiscayTIK aplikazioak eskaintzen dituen dokumentu guztietatik, 26 zuzentzeari ekin zaio. 
Egokitzapen hori, Bizkaiko Foru Aldundiko Itzulpen eta Terminologia Arloak egingo du. Hasierako 
26 horiek estandarizatuta daudenean, lan-mahaia berriro bilduko da jarraitu beharreko lan ildoak 
eta kronograma zehazteko. 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

- Aurreko puntuan esandako berbera aipatu behar hemen ere (konpromisoak finkatu diren arren, 
jarraipena egin beharko zaio)..... 
- Uste dot oso garrantzitsua dela 
- Ondo doala ematen du 
- Batzordea dago? Ez nekien ezer 
- Ez dut parte hartu 
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 Oparitu euskaraz  
 

 
 Euskarazko produktuen katalogoa 

 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela 
jakinarazteko, Bizkaiko 44 udalerritan 61.000 
katalogo, 29.900 gutun, 18.500 gutunazal, 5.000 
eranskailu eta 690 kartel inguru banatu dituzte etxe, 
eskola eta liburutegietan. Euskaraz argitaratutako 
produktu berrienak eta horien gaineko informazioa 
(argitaletxea, prezioa, adina) batzen duen 
argitalpena da katalogoa. 
 
Katalogoak gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur 
eta gazteentzako ehunka erreferentzia biltzen ditu 
eta zortzi ataletan sailkatuta dago: musika, liburuak, 
aldizkariak, filmak, jostailu eta jokoak, DVD eta 
informatika produktuak, komikiak eta gurasoentzako 
produktuak.  

www.katalogoa.org web gunea urte guztian zehar eguneratzen ahalegintzen dira eta horretarako 
buletina ere prestatu dute. Bertan, paperean jasotako produktuez gain, merkatuan aurkitu 
daitezkeen beste asko agertzen dira. Aukera dago, gainera, produktu horien saltokietara iristeko, 
eta bertatik erosteko. Gainera, argitaletxeek beraiek aukera dute produktu berriak sartzeko eta 
zaharkituak kentzeko.  

Alkarbide bilgunea sortu zenetik urtero koordinatu dugun proiektua dugu Euskarazko Produktuen 
Katalogoa. Ondarroako teknikaria izan da aurten Bizkaiko ordezkaria eta bera arduratu da 
Bizkaiko teknikari guztien izenean katalogoaren batzordean lan egiteaz. Produktua bera oso 
interesgarria da teknikari guztientzat eta eredu soziolinguistiko guztietako teknikariek parte 
hartzen dute. Aurten ere, udal txiki zein handiek parte hartu dute, hala ere, egoera ekonomikoa 
dela eta, guztira ale gutxiago eskatu da. 

  
 Euskararen Eguna  

 
Urtero, euskara zerbitzuek Euskararen Eguna ospatzeko ekintzak antolatzen dituzte. Aurten, iaz 
hasitako bideari jarraiki, euskara zerbitzu guztien esku jarri da Euskararen Eguna iragartzeko 
kartela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean ostatu hartu duen agenda. 
 
 

Euskararen elikadura 
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Kartelari dagokionez, bi eredu prestatu dira, diseinu 
aldetik berdinak izan dira eta biak ala biak manipulatu 
eta inprimatzeko aukera eskaini zaie teknikariei; bietan 
udalerriko logoa jartzeko aukera izan dute. Bien arteko 
aldea da, karteletako batek egun horren inguruan 
antolatutako ekintzen berri emateko tarte zuri bat 
duela. Horrez gain, herritarrek euren udalerrian eta 
ingurukoetan egingo diren ekintzen berri izateko 
agenda elektronikoa garatu da. Agenda horri esker, 
Euskararen Eguna ez da udalerrian egindako 
ospakizun isolatua izan.  

 
Kartela euskara zerbitzu guztien esku jarri da eta eredu soziolinguistiko guztietako ekitaldiak jaso 
ditugu. Euskara teknikariek, iaz bezala, harrera ona eman diote ekimenari eta kartela eginda 
ematea asko eskertu digute. 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

- Ideia ona da udalerri guztietako ekitaldiak batzea agenda bakar batean  
- Jasotako informazioa ona izan da 
- Aurtengoan beste urte batzuetako ekitaldi finkoak borobildu egin ditugu eta berriak ere abian 
jarri (kartel orokorra erabili dugu) 
- Udal bakoitzak bere informazioa sartzeko eskaera nahiko berandu heldu zen 
- Ospatu “beharreko” eguna, kartelak sasoiz jaso ditugu 
- Eskainitako laguntza eta tresnak eskertu arren, ez dut gustuko den-dena “jantzi berbera” 
erabilita egitea, aniztasunean, sormenean, aberastasunean,…galdu egiten dugu eta 
- Mezuan sakondu beharko genuke (euskararen egunak 365ak direla) eta ez mugatu den-dena 
egun honen ingurura eta herri erakundeen aldarria egitera. 
- Ikastetxeekin batera garatzen dugu eta oso lan handia egiten dute egun honetarako. Euskara 
elkarteak bere aldetik ospatu du. Bakoitzak bere aldetik egiteak indarrak banatzea dakar..., 
beraz, agian egun honetarako mezu orokorrago bat bota beharko genuke, nolabait bide beretik 
goazenok biltzen edo hurbiltzen gaituen mezu bat. 
- Guk egitarau polita izan dugu aurten herrian. Dana dala, Alkarbide bilgune egokia izan daiteke 
urtero ekimen  bateraturen bat bultzatzeko 
- Ezin dut baloratu 
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  Motibazio hitzaldiak [Itzarri] 
 
Urteko lehen seihilekoan Itzarri enpresarekin harremanetan jarri ginen, teknikari batzuek hala 
eskatuta, kirola eta euskararekin lotutako motibazio hitzaldiak antolatzeko asmoarekin. Hizlariak 
Koikili, Athletic-eko jokalaria eta beste pertsona bat izan behar ziren, dataren arabera ezberdinak, 
eta beraiek euskararekin duten harremanaren gainean arituko lirateke. 
 
Hasierako urratsa, Alkarbideren bitartez, hitzaldien prezioan murrizketa bat lortzea izan zen 
hitzaldi kopuru jakin batzuengatik. Teknikariei ekimenaren informazioa eta aurrekontua bidali  
zitzaien eta hainbatek izena eman eta gero, Itzarri enpresakoek esan ziguten, hizlarien 
agendekin arazoak zeudela eta uda osterako utzi behar zirela hitzaldiok. Uda ostean, berriz, 
agenda arazoekin jarraitzen zutenez, azkenean teknikari bakoitza beraiekin zuzenean 
harremanetan jartzea erabaki zen. 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

- Ez dugu parte hartu 
- Bertan behera utzi genuen, haien aldeko erantzunik jaso ez genuelako. Balorazio eskasa 
- Ez dugu egin 
- Enpresak oztopo gehiegi edo informazio gutxiegi eman digunez, hitzaldien zabalkundea ezin 
izan da handia izan, beraz, parte hartzea espero genuena baino apalagoa izan da 
- Bestelako motibazio hitzaldiak egin ditugu, aurten Itxaso Paiarekin; gustura. 2012an Alex Txikon 
ekarri gura neuke baina arduradun politikoak dagoz erdian 
- Ez daukat esperientzia onik enpresa honekin 
 

 
  Irrien lagunak 

 
Teknikari baten bitartez Irrien lagunak proiektuaren berri izan genuen. Proiektua interesgarria 
zelakoan, teknikariei horren berri eman genien labur-labur lan-mahaietan eta horrez gain, batzar 
baterako deia zabaldu zitzaien Irrien lagunak proiektuko kudeatzaileek aurrez aurre teknikariei 
informazioa emateko eta zituzten zalantzak galdetzeko. Batzarrera uste baino teknikari gutxiago 
joan ziren. Hala ere, bertan emandako informazio guztia gainerako teknikariei zabaldu zitzaien 
posta elektronikoz.  

Beste egitasmo batzuk 
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koordinazioa proiektugintza prestakuntza komunikazioa 

 

 
 Udaltop  

 
Udaltop euskara teknikarientzako topaketak dira. 2009an egin ziren lehen aldiz eta Alkarbide 
bilguneak zuzenean antolatzen ez baditu ere, orain arte egindako bi jardunaldietan Gipuzkoako 
teknikariekin elkarlanean aritu da beraiek horrela eskatuta. 
 
Alkarbidek datorren urteko jardunaldien lanketan parte hartu du Bizkaiko euskara zerbitzuen 
iritzia eta ekarpenak jasotzen.  

 
 

 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. Aurten, Barakaldo eta Portugaleteko kasuak nabarmenak dira, besteak 
beste. Lehenak teknikari bat du udaleko Euskara Plana eta EBPN garatzeko. Bigarrenak, berriz, 
kanpoko aholkularitza enpresa bat kontratu du udal teknikariari laguntzeko EBPN eta Erabilera 
Plana garatzen. 
 

Ondokoak izan dira teknikariek prestakuntzaren gainean aipatutakoak: 

- Zerbait egitekotan motza izan beharko litzateke, udaletxean ditugun lan kargak kaltetu egingo 
luke gure asistentzia. Zerbait luzea egiteko konpromisorik hartzeko gauza ez naiz. 
- Mintegi gisakoak bai antola daitezke. Datorren urteari begirako bi gai daude: indarraldi berrirako 
EBPN eta Euskara Plan berriak.  
- Niretzat prestakuntza guztia da oso interesgarria. Denon intereseko eta erabilgarriena dena 
landuko nuke nik. 
- Etorri berrientzako harrera 
- Informatika eta teknologia berriekin lotutakoak, mintegia baino ikastaro parte hartzaileen bidez 
hobeto 
- KOMUNIKAZIOA. Kontu honetan kale egiten jarraitzen dudalako inpresioa daukat Berbalagun 
proiektuaren gaineko hausnarketa-mintegia. 
- Ez dakit ezertarako balioko duen proposamenak, urtero eskatzen dut gauza bera edo antzekoa 
eta sekula ez dut ezer lortzen. Proposamena: Alkarbiden bi norabidetan egin beharko genuke 
lan. Alde batetik, udaletik Aldundiari (BFA) proposamenak egin behar dizkiogu, horretan sartuko 
nituzke Alkarbiden orain arte jorratutakoak. Eta, bestetik, BFAko euskara zuzendaritzak azaldu 
beharko liguke zeintzuk diren bere urteko proiektuak eta zer nahi duen gurekin batera landu 
(berba baten esanda, ikusi Gipuzkoan zer egin duten: 



 

 Alkarbide bilgunearen 2011ko jarduera-txostena 

25 

 http://www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1320655256). Bigarren zati honetan sekulako 
hutsunea sumatzen dut nik. 
Beste proposamen bat: zer edo zer egin behar da HPS, BFA, AFA, GFA ... batera lan egiteko, 
jakin egin behar dugu elkarren berri 
- Ikastaroak: proiektugintza ( proiektuak nola gauzatu, diagnostiko, planing, ebaluazioa, 
jarraipena…), aurrekontuen kudeaketa, itzulpengintza ( estiloak, bizkaiera..), diseinu grafikoa 
oinarrizkoa. Herri txikietan denetarik egin behar dogu eta inoiz ez daukagu denborarik 
prestakuntzarako, lidergoa  (euskara zeharkotasuna udal barruan) 
- Prestakuntzaren aldetik baditugu hainbat premia, nik neuk behintzat: informatika, sare-sozialak, 
jendaurrean mintzatzeko, bilerak prestatzeko (langileak, politikoak, herriko eragileak…), 
teknologia berriak, bat-bateko itzulpenak, itzulpengintza, txosten teknikoak egiteko eta abar.  
- Badakit horietako asko egin direla eta egiteko aukera dagoela, baina, behin egin eta erabili ezik 
ahaztu egiten dira. Hauek ikastaroak lirateke. 
- Mintegiak direla eta, badugu Udaltop eta kosta egiten zaigu gaiak aukeratzen. 
- Ikastaroak eta mintegiak interesgarriak badira ere joateko zailtasunak izaten ditugu. 
 
 
 

 



 

 Alkarbide bilgunearen 2011ko jarduera-txostena 

26 

 
koordinazioa proiektugintza prestakuntza komunikazioa 

 

 
Egun, ALKARBIDE bilgunea osatzen duten kideen arteko informazio-jario garrantzitsuena 
horizontala da, hau da, maila berdintsuko teknikarien artekoa (lan-mahaietako teknikarien 
artekoa, Idazkaritza Teknikoko kideek bidalitako komunikazioak...). Komunikazio-mota horrek era 
guztietako koordinazioa ahalbidetzen du, arazo edo beharrizanei erantzuteko bide eraginkorra da 
eta talde-lana sustatzen du.  
 
Komunikazioaren euskarri garrantzitsuenetako bat web gunea dugu, lehen aipatutako 
komunikazio-mota, barne-komunikazioa, hain zuzen ere, eta kanpo-komunikazioa lantzeko 
tresna delako. 2011n, 104.337 bisita izan ditu Alkarbideren web guneak, ondoren agertzen den 
moduan banatuta:  
 

 2010 2011 

Urtarrila 6.439 11.771 
Otsaila 5.537 11.447 
Martxoa 5.336 14.180 
Apirila 4.500 9.699 
Maiatza 8.755 10.057 
Ekaina 6.792 8.157 
Uztaila 8.838 8.292 

Abuztua 10.419 6.920 
Iraila 10.014 7.461 
Urria 8.861 7.719 

Azaroa 9.457 8.634 
Abendua − − 

GUZTIRA 84.948 104.337 
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Alkarbide Bilgunearen egungo egoera 
 
Gaur egun, 52 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure lurraldeko 87 
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 gero eta gehiago onartzen delako), 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 hiru euskara zerbitzu berri sortu dira: Barakaldo, Portugalete eta Sukarrieta. 
Sukarrieta iaz EBPN garatzen hasi zen, onartu ostean euskara zerbitzua sortu dute eta kanpo 
aholkularitza enpresa batek kudeatzen du. Barakaldok, Erabilera Plana garatzeko teknikari 
lanpostu bat sortu du eta Portugaleten udal teknikariari laguntzeko kanpoko aholkularitza enpresa 
bat kontratatu dute bien artean EBPN eta Erabilera Plana garatzeko. 
 
Udalerri batzuetan iaz EBPN prestatzen aritu ziren eta bitan euskara zerbitzua eratu dute. 
Horrela hainbat udalerritan EBPN onartu dute, guztira zazpi izan dira onartu dutenak: Artea, 
Mallabia, Sukarrieta, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Etxebarria, Atxondo eta Portugalete. Udalerri 
horiek 2010ean ibili ziren prestatzen eta urte amaieran edo aurtengoaren hasieran onartu zuten. 
Une honetan beste bi ari dira prestatzen: Iurreta eta Ziortza-Bolibar eta ziurrenik urtea amaitu 
orduko onartuko dute. 
 
Ondoko taulan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. Taula horretan datu 
orokorrak (biztanle kopurua5, euskaldun kopurua, eredu soziolinguistikoa eta euskara 
zerbitzuaren berri), erabilera planaren berri eta EBPNren egoera batu ditugu. Datuok HPSk eman 
dizkigu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 2006ko datuak 
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Erabilera Planen eta EBPNren hedapena Bizkaiko udalerrietan (2011)6 
 

Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua Er. Plana EBPN 

001 Abadiño 6.915 50,98 C    

002 Abanto-Zierbena 9.277 22,42 B    

003 Ajangiz (**) 426 88,03 D    

004 Alonsotegi 2.727 21,49 B    

005 Amorebieta-Etxano 16.693 53,56 C    

006 Amoroto (**) 394 90,10 D    

007 Arakaldo (*) 92 43,48 B    

008 Arantzazu 291 81,44 D    
009 Areatza 1.037 58,92 C    

010 Arrankudiaga (*) 832 55,29 C    

011 Arratzu 341 90,32 D    

012 Arrieta (*) 534 77,34 D    

013 Arrigorriaga 11.769 31,46 B    

014 Artea (**) 658 78,12 D    

015 Artzentales (**) 674 17,80 B    

016 Atxondo (**) 1.396 66,12 C    

017 Aulesti (**) 657 93,15 D    

018 Bakio 2.105 57,43 C    

019 Balmaseda 6.886 19,58 B    

020 Barakaldo 94.197 18,27 B    

021 Barrika (**) 1.357 43,18 B    

022 Basauri 42.386 23,44 B    

023 Bedia 945 57,14 C    

024 Berango 6.008 34,79 B    

025 Bermeo 16.375 73,53 D    

026 Berriatua (**) 1.176 85,29 D    

027 Berriz 4.592 54,59 C    

028 Bilbo 343.072 24,30 B    

029 Busturia 1.688 65,34 C    

030 Derio (**) 5.074 31,59 B    

031 Dima 1.179 82,19 D    

032 Durango 27.082 48,43 B    

033 Ea 846 76,95 D    

034 Elantxobe 443 86,91 D    

                                                 
6 Datuon iturria: HPS 



 

 Alkarbide bilgunearen 2011ko jarduera-txostena 

29 

Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua Er. Plana EBPN 

035 Elorrio 6.881 58,63 C    

036 Erandio 23.184 24,92 B    

037 Ereño 256 85,55 D    

038 Ermua 15.798 28,73 B    

039 Errigoiti 498 80,92 D    

040 Etxebarri 7.802 22,55 B    

041 Etxebarria 796 89,07 D    

042 Forua 934 76,45 D    
043 Fruiz (*) 389 78,92 D    

044 Galdakao 28.384 39,63 B    

045 Galdames (**) 820 18,41 B    

046 Gamiz-Fika (*) 1.257 72,39 D    

047 Garai 292 80,82 D    
048 Gatika (**) 1.388 71,11 D    

049 Gautegiz-Arteaga 857 74,56 D    

050 Gernika-Lumo 15.547 67,87 D    

051 Getxo 79.330 29,00 B    

052 Gizaburuaga (**) 170 91,76 D    

053 Gordexola 1.587 22,81 B    

054 Gorliz (**) 4.967 37,43 B    

055 Güeñes (**) 6.046 20,86 B    

056 Ibarrangelu 582 77,84 D    

057 Igorre 3.917 68,06 D    

058 Ispaster 610 90,16 D    

059 Iurreta (**) 3.737 49,21 B    

060 Izurtza (**) 244 81,15 D    

061 Karrantza (**) 2.747 17,58 B    

062 Kortezubi 392 88,27 D    

063 Lanestosa (**) 300 19,00 B    

064 Larrabetzu (**) 1.667 73,55 D    

065 Laukiz (*) 968 54,55 B    

066 Leioa 28.122 28,55 B    

067 Lekeitio 7.149 82,35 D    

068 Lemoa 2.846 56,92 C    

069 Lemoiz (**) 949 59,43 C    

070 Lezama (**) 2.312 62,33 C    

071 Loiu (**) 2.026 47,83 C    
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Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua Er. Plana EBPN 

072 Mallabia(**) 1.125 69,78 D    

073 Mañaria (**) 447 88,37 D    

074 Markina-Xemein 4.482 82,22 D    

075 Maruri-Jatabe (*) 813 63,22 D    

076 Mendata 358 83,52 D    

077 Mendexa 405 82,96 D    

078 Meñaka 638 75,24 D    

079 Morga 382 86,65 D    

080 Mundaka 1.810 69,78 D    

081 Mungia 14.759 55,93 C    

082 Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitz 377 91,25 D    

083 Murueta 293 79,18 D    

084 Muskiz 6.711 23,25 B    

085 Muxika (**) 1.334 86,96 D    

086 Nabarniz 219 87,67 D    

087 Ondarroa 8.834 81,06 D    

088 Orozko (*) 2.294 59,46 C    

089 Ortuella 8.347 20,27 B    

090 Otxandio 1.139 70,24 D    

091 Plentzia (**) 4.094 36,13 B    

092 Portugalete 47.228 19,97 B    

093 Santurtzi 45.743 19,86 B    

094 Sestao 28.908 18,58 B    

095 Sondika (**) 4.259 36,98 B    

096 Sopelana (**) 11.616 38,83 B    

097 Sopuerta (**) 2.330 19,14 B    

098 Sukarrieta 328 65,55 C    

099 Trapagaran 12.072 20,79 B    

100 Turtzioz (**) 535 15,89 B    

101 Ubide 152 61,18 C    

102 Ugao-Miraballes (*) 3.892 37,62 B    

103 Urduliz (**) 3.163 46,92 B    

104 Urduña 3.973 24,26 B    

105 Zaldibar 2.790 48,92 B    

106 Zalla (**) 7.776 21,67 B    

107 Zamudio (**) 3.103 48,31 B    
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Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua Er. Plana EBPN 

108 Zaratamo 1.649 38,51 B    

109 Zeanuri 1.230 80,98 D    

110 Zeberio (*) 1.058 73,44 C    

111 Zierbena 1.267 22,10 B    

112 Ziortza-Bolibar 401 90,77 D    

  
 (*): Udal Elkartearen Euskara Zerbitzua (**): Mankomunitatearen Euskara Zerbitzua   
EBPN onartzeko ondoko udalerriak daude lanean hasita: Iurreta eta Ziortza-Bolibar 
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2012ko lan-ildoak 
 
 Koordinazioari dagokionez, gure iritziz, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara 

zerbitzuen sarea garatzen eta zerbitzuko langileen eginkizunak zehazten jarraitu behar 
dugu, euskara zerbitzuak tokiko hizkuntza-plangintza kudeatzeko oinarrizko egiturak diren 
heinean; bestetik, euskara zerbitzurik ez duten Bizkaiko udalei eskaintzen zaien gutxieneko 
hizkuntza-aholkularitza programa indartu beharko genuke. Azkenik, beste lurralde 
batzuetako euskara teknikarien sarearekin etengabe koordinatzeko erak berrezartzeko 
ahalegina egin beharko genuke. 

 
 Proiektugintzaren arloan, esan barik doa krisialdiak eragin nabarmena izan duela 2011ko 

ekitaldian Bizkaiko euskara zerbitzuen eskaintzan eta, horren ondorioz, ALKARBIDE 
bilgunetik bideratu diren hainbat ekimenetan ezin parte harturik geratu dira euskara 
zerbitzu asko eta beste batzuetan hein txikiagoan parte hartu dute, batik bat paperezko 
euskarrien bidezko zabalkundea gutxituta. Ez dirudi 2012an egoera hobetuko denik eta, 
horregatik, proiektuon kalitatea baztertu barik, eragingarritasuna landu beharko da datorren 
urtean Alkarbide bilguneak kudeatzen dituen ekimen bateratuetan. Horretarako, besteak 
beste, Bizkaiko euskara zerbitzuetako plan estrategikoak aztertu eta hainbat ekimen 
bateratzeko proposamena egingo du lan-mahaika.       

 
 Prestakuntzari gagozkiola, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuetan 

jarduten duten teknikarien  prestakuntza beharrizanak antzeman, aztertu eta beharrizan 
horiei erantzuteko irtenbideak topatzea da bilgunearen abiaburua. Nolanahi ere, hamar 
urteko ibilbidean jakintza handia sortu da bilgunearen inguruan eta jakintza horren 
trukearen zabalkundea bultzatuko dugu. Horretarako, egun dauzkagun jakintza trukatzeko 
guneak baliatuko ditugu.  

 
  Komunikazioaz den bezainbatean, teknikarien ustez, barne-komunikazioa (lan-mahaien 

 artekoa) sendotu behar da. Ildo beretik, gure iritziz, kanpo-komunikazioa ere landu behar 
 da Bizkaiko euskara zerbitzuen sarearen irudia indartzeko gizarteak erraz identifika dezan 
 bilgunea.  

 
Datorren urteko proposamenak direla eta, behean jaso ditugu teknikariek emandakoetatik 
aipagarrienak: 
 
Alkarbideren funtzionamenduari dagokionez 
 
- Epe luzera begira planak, taldeen arteko koordinazio gehiago eta Gipuzkoako teknikariekin 
elkarlana lortu 
- Beharbada sakondu egin beharko genuke gai honen inguruan, funtzionamendua baino gehiago 
izan liteke helburuaren inguruan berba egitea eta horren arabera bitartekoak jarri eta 
funtzionamendu era aldatu.  
- Ez dakit 
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Landutako gaiez gain, zer gehiago landu nahiko zenuke?  
 
- Komunikazio tresna eraginkorren gaia eta gaztetxo-nerabeen inguruan iraupen luzeagoko 
proiektuen aldekoa naiz, urtean 2-3 motibazio-hitzaldi on antolatuta, ezer gutxi lortzen dugula 
pentsatzen dut eta. 
- Alkarren barri gehiago izateko bidea baina hori gutako bakotxaren esku be badago. Ekintza 
puntualak barik, epe luzerako egitasmoak. Egungo funtzionamenduaren arabera ez du asko 
gehiagorako ematen.  
 
Datorren urterako proposamenak, lehentasunak edo lan ildoak  
 
- Azaroak 25eko batzarrean aipatu zen bezala, eskola agenda eta Biscaytik.  
- Hizkuntzaren egoera kirol esparruan zein den jakiteko eta berori hobetze aldera hasitakoari 
jarraitu  
- 2012an lantzeko lehentasunak dagoz zehaztuta  
- Kirola, gazteen euskera erabilera eskasa, motibazio falta, guraso gazteak. 
- Premiak edo lehentasunak jasota daude  
- Mahaikideok egindako zerrendatik ateratakoak  
 
Bestelako iradokizunak  
 
- Herriko jarduerak emailez jasotzea. 
- Komunean gara daitezkeen kanpainez gain, gero eta nabarmenago ikusten dut eredu 
desberdinen arteko harremanak landu behar direla eta gure eskumeneko lurraldez gaindiko 
erakundeetan eragin beharra dugunean, tresna baliagarria dugula Alkarbide (BiskayTIK, kirol 
federazioak, Gidabaimenaren kontua) 
- Irailetik nagoenez, ez dakit zer esan 
- Batzuetan herri bakoitzeko eguneroko lanetan “isolatuta” geratu ahal gara teknikariok, beraz, 
bilgunea izatea egunean egoten laguntzeko tresna izan daiteke, zerbitzuok elkarren berri izan eta 
ikuspegi zabalagoa izateko besteak beste. Eskerrik asko 
- Lan karga haundirik ez bada, besteek egiten dabezen ekintza edo ekimen interesgarrienen  
barri jakiteko aukerak erraztu 
- Balorazio guztiak jaso ostean aterako da zer edo zer, orduan egin beharko genuke gogoeta 
sakonagoa. Premiak guztiak ditugu, baina, gura ez duguna da udaletik kanpo beste lan batzuk 
ere egin behar izatea. 

 


